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P. S e h u l t z a .

J ’ai resolu de n ’employer le temps qui 
me reste a  vivre a  autre chose qu’a tacher 
d ’acquerir quelque connoissance de la na
tu rę , qui soit telle qu’on en puisse tire r 
des regles pour la medeeine, plus assurees 
>que celles qu’on a eues ju sq u ’a present.

Discours de la methode.

Stuletnią rocznicę urodzin Kartezyusza 
dotąd tylko filozofia uroczyście święciła; tym 
razem i przyrodoznawstwo, a w szczególności 
fizyologia, spełnia zaniechiwany dotąd obo
wiązek, biorąc udział w uroczystym dnia tego 
obchodzie. Z pewnością, jeżeli dziś kto ze
chce uczcić pamięć Kartezyusza w zgroma
dzeniu fizyologów, może się nie obawiać, aby 
go spotkało coś podobnego jak attyckiego 
mówcę w Sparcie, którego zapytano, gdy wy
głaszał pochwałę Herkulesa, „a któż kiedy 
;ganił Herkulesa?” Niejeden bowiem gotów

prędzej zapytać : cóż ma wspólnego z nami 
Kartezyusz, racyonalista z empirykami, filo
zof z przyrodnikami? Wszak on wysnu
wał istnienie wszechświata z twierdzenia 
wątpliwego zarówno logicznie, jak i psycho
logicznie : „Cogito, ergo sum”. On zazna
czył w ostrych zarysach dualizm ducha i ma- 
teryi, on całe badanie natury oparł na twór
czej i utrzymującej świat działalności Boga, 
w którym widział pierwszą i jedyną przyczy
nę bytu i poznania; i tego to człowieka po
piołom mamy składać hołdy? My fizyologo- 
wie mamyź czcić pamięć tego, który zwierzę
ta w przeciwieństwie do człowieka uważał za 
proste maszyny; tego, który przypuszczał, że 
w ciele ludzkiem przebywają najrozmaitsze 
duchy zwierzęce, a, pomijając już wszystko 
inne, twierdził, że siedliskiem duszy jest 
szyszka (glandula pinealis), przez której 
drgania ciało i dusza wzajemnie oddziaływa
ją na siebie.

Ale filozofowie, tak jak książki, przecho
dzą rozmaite koleje. I  tak do dziś dnia za 
największe dzieło Kartezyusza uważanem 
było to, co on sam początkowo uważał za 
najmniejszej wartości pracę. Widziano w nim 
metafizyka wyłącznie, któremu filozofia 
w  świątyni swej oddawna wystawiła pomnik. 
Wiedza przyrodnicza zaś ani przypuszczała,
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że miała także w nim jednego z najznako
mitszych swoich adeptów, a o stawianiu mu 
pomnika nawet mowy nie było; dotąd bo
wiem zaledwie kilka do niego zebrano cegie
łek. A  jednak jak wielki, jak wspaniały 
musiałby być pomnik, aby jego był godzien!

Kartezyusz przyrodnik nietylko dorówny
wa Kartezyuszowi metafizykowi, ale go prze
wyższa i jemu, tak jak Baconowi należy się 
wdzięczność jako odnowicielowi wiedzy przy
rodniczej. Przedewszystkiem jednak zasłu
guje na naszą cześć jako najznakomitszy po
przednik założycieli fizyologii współczesnej.

Du Bois Reymond uczynił kiedyś nader 
trafne spostrzeżenie, że my dziś w poglądach 
naszych na życie wszyscy bezwiednie jesteś
my wolteryanami, chociaż się do tego nie 
przyznajemy. My fizyologowie zupełnie tak 
samo jesteśmy kartezyanami. Kartezyusz 
pierwszy z całą jasnością i ścisłością wygłosił 
zasadę mechanistyczno-przyczynowego tłu
maczenia wszystkich zjawisk życiowych, 
zwłaszcza u człowieka; a wszak zasadę tę, 
szczególniej my młodsi, uważamy za rzecz 
zrozumiałą sarnę przez się, za dawno osiąg
niętą zdobycz, bez której praca naukowa by
łaby niemożliwą; —  jednak uogólnienie to 
z trudem zostało osiągnięte zaledwie w ostat
nim lat dziesiątku. Znaczenie tego faktu 
podług mnie nie zawsze było należycie oce
nione. Wyklucza on bowiem za jednym za
machem i z gruntu działanie wszystkich 
wpływów nadzmysłowych w przyrodzie, 
a zwłaszcza w medycynie, usuwa przesądy
0 tak zwanych ąualitates occultae i formae 
substantiales, trzymające się uporczywie nie
mal po dziś dzień, wiarę w duchy i gwiazdy
1 wpływy ich zarówno sympatyczne jak anty
patyczne. Za czasów Kartezyusza nie były 
wolne od takich wyobrażeń nawet umysły 
najoświeceńsze w dziedzinie czysto fizycznej; 
i to podnosi jeszcze jego zasługę. Ta jedna 
okoliczność już powinna mu zapewnić zasz
czytne i trwałe stanowisko w historyi naszej 
wiedzy, że potężna siła jego umysłu potrafiła 
zerwać gniotące pęta spuścizny Arystotelesa 
i Galena i wskazać przez to samo otwartą 
drogę do prawdziwego badania. To, co Buc
kie mówi o Kartezyuszu jako o filozofie, da 
się też zastosować do niego jako do przyrod
nika fizyologa : był on wielki jako twórca, 
ale daleko większy jako burzyciel.

Tymczasem Kartezyusz nie poprzestały 
tak jak Bacon na wskazaniu ogólnej zasady,, 
ale przeprowadził ją z największą konsek- 
wencyą we wszystkich poszczególnych dzie
dzinach życia. Ponieważ dotąd, o ile ja  
wiem, nigdy to nie było przedmiotem od
dzielnego rozbioru, przeto mam zamiar poni
żej szczegółowo się nad tem zastanowić.

Zwierzę i człowiek, jako ciała fizyczne, są 
dla Kartezyusza (na to kładzie on szczegól
ny nacisk) maszynami. Tak jak te ostatnie,, 
muszą one być pojmowane na zasadzie ogól
nych praw natury. Za prawa natury uznaje 
on jedynie prawa mechaniki. Przyczyny fizycz
ne panują nad całą przyrodą, a tajemnica 
życia jest niczem innem, jak tajemnicą ma
szyny. Przedewszystkiem życie ludzkie jest 
poszczególnym objawem ruchu, spotykanego 
w całym wszechświecie i podlegającego pro
stym prawom. W  jednym z najbardziej in
teresujących ustępów rozprawy o namięt
nościach duszy pogląd ten wyrażony jest 
z niesłychaną ścisłością. Wyświetlony tam 
jest kontrast pomiędzy człowiekiem umarłym 
a żywym. Wszak kontrast ten już w naj
dawniejszych czasach zrodził przypuszczenie 
owej siły, właściwej istotom żywym i pojęcie 
duszy, będącej siedliskiem życia. Kartezyusz 
zaś, jako fizyolog, znakomicie wiek swój 
prześcigając, nie widzi tam innej różnicy, jak 
pomiędzy zegarkiem zepsutym a nakręconym 
i idącym. Równie jasno i dobitnie odrzuca 
on przy końcu swojej rozprawy o człowieku 
scholastyczne przypuszczenie o anima vege- 
tativa i sensitiva i nie uznaje żadnej innej 
zasady życia, jak krew i jej ciepło. Niejed
nokrotnie zaznacza błędność mniemania, że 
dusza porusza ciało i ogrzewa je, jak również 
że śmierć jest następstwem opuszczenia ciała 
przez duszę. Czyż można bardziej stanow
czo odrzucać przypuszczenie mistycznej siły 
życiowej jako zasady wyjaśniającej? I  czyż 
podobna jaśniej wypowiedzieć, że fizyologia 
jest niczem innem, jak tylko mechaniką 
życia.

Czyż nie pojmiemy teraz, dlaczego najbar
dziej skrajny materyalista francuski, autor 
rozprawy „Thoname machinę”, z dumą mienił 
się adeptem Kartezyusza.

Według tych ogólnych zasad Kartezyusz 
rozpatruje dalej fizyologią zmysłów. Nerwy 
są pośrednikami wszystkich wrażeń, wszyst-
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kie ruchy wykonywane są przez mięśnie.
W r. 1630 w tym samym czasie kiedy Gali
leusz drukował swój „Dialogo”, którego póź
niejsze sromotne potępienie głęboko się odbi
ło na pracach przyrodniczych naszego filozo
fa, w tymże samym roku Kartezyusz odda
wał się z wielkim zapałem studyom anato
micznym. W gabinecie sekcyjnym, który 
nazywał swoją biblioteką, badał sam wszyst
kie części ciała zwierząt domowych, a na
stępnie i innych gatunków, wskutek czego zo
stał zaliczony do najpierwszych anatomów 
swego czasu. Obok anatomii porównawczej 
uprawiał on także embryologią. Przy po
mocy tych dwu gałęzi wiedzy, i to wydaje mi 
się najlepszem świadectwem jego czysto 
przyrodniczego rozumowania, spodziewał się 
zbadać samę istotę organizmu, a zarazem 
i tajemnicę życia. Pogląd ten dopiero w na
szych c: asach st inowczo i w całej doniosłości 
został przyjęty. Nawet wiwisekcye robił 
Kartezyusz, gdy mu szło o obserwowanie 
niektórych objawów życiowych, a pogląd je
go, że zwierzęta są tylko maszynami, jeszcze 
zachęcał go do tego. Od niego dowiadujemy 
si;, że nerwy składają s ę z delikatnej sub- 
stancyi rdzeniowej, która się ciągnie w po' 
staci cienkich nitek od mózgu ku obwodowi i 
kończyn; że nitki te zawarte są w maleńkich j  

rureczkach, utworzonych z otaczającej je l 
b ’ony. Starannie rozróżnia on naprzód prze
wodnictwo dośrodkowe nerwów czuciowych 
od przewodnictwa odśrodkowego nerwów ru- 
< howych. Pierwsze przeprowadzają do móz
gu wstrząśnienia skóry i narządów zmysło
wych za pośrednictwem drgań nitek. Zaś 
po substancji rdzeniowej nerwów ruchowych 
dążą do mięśni przebywające w mózgu du
chy życiowe. Te osławione „esprit? animaux” 
nie są wcale jak je dotąd uważano, jakimś 
ciemnym, nieznanym, niemateryalnym pier
wiastkiem; są to zapewne raczę’, jak to Kar
tezyusz dobitnie zaznacza, ciała mające tyl
ko tę własność, że są bardzo małe i poru
szają się nader szybko, jak cząsteczki pło
mienia pochodni.

Gdy zakończenia nerwów w skórze ulegają 
wsfrząśnieniu, odbieramy wrażenie rozmai
tych własności ciał; gdy nerwy są silniej po
drażnione powstaje łechtanie, rozkosz, a w ra
zie uszkodzenia—ból. Drobniutkie cząstecz
ki zawarte w ślinie podrażniają rozgałęzienia

nerwowe w języku, zaś niezmiernie delikatne 
cząsteczki, znajdujące się w powietrzu, do
chodzą przez gąbczaste kości nosa do płatów 
węchowych : w ten sposób smakujemy, w ten 
sposób wąchamy. Gdy prawidłowe drgania 
powietrza dosięgną nerwów połączonych 
z trzema kosteczkami sluchowemi, słyszymy 
dźwięki. Wreszcie siatkówka zostaje uderzo- 
ni przez delikatne kulecrki materyi niebies
kiej eteru i człowiek widzi. Tak w:ęc nie 
płomień świeci, nie dzwon dźwięczy — -wiatło 
i dźwięk są tylko w nas samych jako drgania 
naszych nerwów. To samo bowiem uderze
nie wywołuje w oku wrażenie światła, 
a w uchu dźwięku. Tak blizkim był Karte- 
z;vusz wykrycia prawa specyficznej energii 
zmysłów, które przypadło w udziele dopiero 
naszemu stuleciu. Wszystkie tedy rodzaje 
wrażeń zmysłowych powstają w nas samych 
i są różnymi stanami ruchu naszych nerwów, 

j  wywołanymi przez rozmaite ruchy przedmio
tów zewnętrznych. Te ostatnie mają tylko 
rozciągłość i ruch. Z tego wynika, ze Kar
tezyusz pierwszy z całą ścisłością i jasnością 
rozpoznał i podniósł subjektywną stronę na
szego dostrzegania.

Zwłaszcza ważną jest przytem dla nas ta 
okoliczność, że Kartezyusz doszedł do tych 
wniosków drogą prac przyrodniczych, jako 
fizyolog. Tem bardziej powinna była go 
uderzyć sprzeczność pomiędzy idealistyczny
mi i materyalistycznymi pierwiastkami jego 
systemu. Stąd mógł był on przy większej 
ścisłości wznieść się wyżej i dojść do ich po- 

I godzenia; ale zadanie to rozwiązał dopiero 
wielki jego następca. Kant, tak jak przed
tem już i Leibnitz, zrozumiał kapitalną do
niosłość tych badań dla filozofii i wysnuł 
z nich głębszą i ogólniejszą kwestyą, doty
czącą stosunku pomiędzy sferą naszych zmy
słów a działającemi na nie przedmiotami 
zewnętrznemi; rozwiązał on tę kwestyą 
w swojej nauce o transcendentalnych for
mach pojmowania i myślenia. W nowszych 
czasach fizyologia zmysłów spotkała się z tem 
samem zagadnieniem i rozwiązała je w prze
kształconej i bardziej rozwiniętej formie, ja 
ką jej nadał Johannes Muller, a przede
wszystkiem Helmholtz, podobnież w duchu 
Kartezyusza i Kanta.

Zdumienie nasze jeszcze większe będzie, 
gdy przypomnę, to co już i Du Bois Rey-
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mond wykazał, że Kartezyusz pierwszy wska
zał drogę do dwu wielkich odkryć naszego 
stulecia i pojął całą ich doniosłość. Mam tu 
na myśli naukę o odruchach, oraz prawo ob
wodowego powstawania naszych wrażeń zmy
słowy c'1. Oprócz tego doszedł on zupełnie 
samodzielnie do takich samych poglądów na 
sprawę krwiobiegu, jak i Harvey. Zapo- 
zuawszy się potem z jego dziełem: „de motu 
cordis et sanguinis in animalibus”, wysławia 
on lekarza angielskiego, który w tak świetny j  

sposób pierwsze w tvm względzie lody prze
łamał. Wielkie jego odkrycie głosi Kartę 
zyusz we wszystkich swoich pismach, przy 
każdej sposobności, tak obszernie i drobiaz
gowo, że samo to już dowodzi, jak dalece ce
nił to odkrycie, jako owoc metodycznego ba
dania i mechanistycznego poglądu na przy
rodę. Nie dosyć na tem. Jako jawny zwo
lennik nowej nauki, występuje on z zapałem 
jeden z pierwszych do walki z licznymi jej j 
przeciwnikami, między którymi znajdowali 
się najznakomitsi anatomowie owych czasów. 
Tak samo podniósł i bronił Aselliusa, którego 
odkrycie naczyń limfatycznych początkowo 
ogó'ne wzbudzało niedowierzanie, a nawet 
wzgardę i sam Harvey zwalczał je do końca. 
Jeżeli się zastanowimy, że Kartezyusz w tych 
kwestyach nie miał żadnego wykształcenia 
szkolnego, że sądził o nich tylko z własnych 
spostrzeżeń i doświadczeń, to nie możemy 
nigdy dosyć podziwiać tego, co on na tem 
polu dokonał. Wobec tego należy z pobła- | 
źaniem spoglądać nawet na zeszpecenie przez 
własny dodatek Kartezyusza pięknego od
krycia Harveya; dodatek ten polegał na przy
puszczeniu, źe przyczyną ruchu krwi jest bał
wanienie się jej w sercu, jako w siedlisku ! 
największego ciepła w ciele zwierzęcem.

Odbieranie wrażeń jest tedy sprawą ma- 
teryalną i zależy od ruchu ciał, wywołujące
go inne ruchy w naszych nerwach. Odby
wają się one zarówno w człowieku jak w zwie
rzęciu. To ostatnie tak samo odbiera wra
żenia zmysłowe. Jednego tylko jest pozba
wione, to bowiem jest wyłączną właściwością 
człowieka, a tern jest myślenie. Ale trudno 
sobie wyobrazić, aby ciało mogło myśleć.
A  jednak myślenie istnieje. Moja myśl, j  

moja świadomość jest nawet jedynym pew
nym, najpierwotniejszym faktem. Wszystko [ 
inne dopiero stąd wypływa. A  zatem to, co .

myśli, musi być czemś zupełnie odrębnem. 
Oprócz substancyi cielesnej, której istota po
lega na rozciągłości, jest jeszcze inna sub- 
stancya, której istotą jest myślenie: duch, 
dusza. Dwie te substancye są wręcz sobie 
przeciwne, jedna wyłącza drugą. W jednem 
tylko stworzeniu w człowieku są połączone 
przez namiętności. Te bowiem zawierają 
w sobie oba pierwiastki: myśl i ruch cielesny. 
Zwierzęta nie mają żadnych namiętności, 
a tem samem i duszy. W tem’znaczeniu są 
one tylko maszynami, automatami.

Pod tym względem Kartezyusz nie zupeł
nie stoi na wysokości swego wieku. Już wte
dy bowiem z zajęciem zajmowano się psy
chologią zwierząt i Montaigne z zuchwałem, 
powiedzieć można, szyderstwem odważył się 
wypowiedzieć mniemanie, że zwierzęta tyleż, 
a nieraz więcej okazują rozumu, niż ludzie. 
Gdyby Kartezyusz był posunął się w tym 
kierunku, to z pewnością byłby doszedł do 
bardziej słusznych poglądów. Takiego zno
wu nonsensu, ani niepojętego fałszu, jaki za
zwyczaj znajdowano w jego rozróżnianiu, 
niema tam wcale; niesłusznie dotąd z lek- 
kiem sercem go wyszydzano. Zwierzę i czło
wiek dla niego bynajmniej nie są istotami 
z gruntu różnemi, nie uważa on zwierzęcia 
za rzecz, a człowieka tylko za istotę orga
niczną. Błąd zasadniczy Kartezyusza pole
ga raczej na tem, że za najprostszy akt du
chowy uważał myślenie, a nie czucie. Kiedy 
raz już przyjął tę zasadę, naturalną wyda
wała mu się konsekwencya, aby zwierzętom 
odmawiać wszelkiego życia duchowego i uwa
żać je za proste maszyny. Ale równie kon
sekwentnie uważał on i człowieka za maszy
nę, o ile ten nie myśli, a tylko odczuwa. 
Dlatego też w rozprawie swojej o człowieku 
wciąż używa wyrazu „maszyna”. Z tego 
punktu rzecz rozpatrując, twierdzenie, jako
by nie można wyobrazić sobie ciała myślące
go, nabiera wyższego znaczenia. Kartezyusz 
niewątpliwie chciał przez to wykazać, że nie
podobna tłumaczyć spraw duchowych na 
podstawie danych fizycznych. Gdy później 
Voltaire ze zwykłym sobie sarkazmem z tego 
się natrząsał, a Lamettrie z upodobaniem po 
nim to samo powtarzał, dowiedli tylko, że 
obadwaj nie byli w stanie pojąć głębokiej 
myśli Kartezyusza. To samo można powie
dzieć o całym późniejszym materyalizmie,
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którego najwybitniejszymi przedstawicielami 
był Holbach i jego towarzysze, a ostatnim 
wyrazem „Systfeme de la naturę”. Oczywi
ście gdyby materyaliści byli się zgodzili na 
powyższe twierdzenie Kartezyusza, odrazu 
byliby stracili grunt pod nogemi. Tu bowiem 
jest granica wszelkiego materyalizmu, do 
której doszedłszy, z konieczności upaść musi. 
Dlatego też i dziś jeszcze "asze poznanie 
przyrody stoi w tym względzie i stać będzie 
zawsze przed zagadnieniem transcendental
nej natury, gdyż dąży ono tak jak i Karte
zyusz do mechanistyczno-przyczynowego wy- i  

jaśnienia. Więc"j niż w dwieście lat później 
wypowiedziane „ignorabimus” co do tej kwe
styi, wywołało zaciętą walkę w literaturze 
filozoficznej. Jest to najlepszym dowodem 
wielkiej doniosłości myśli Kartezyusza i rów
nocześnie przekonywa nas, z jakim trudem 
proste zasadnicze prawdy zyskują uznanie.

(C. d. nast.J.

Tłum. Z. S.

I psychologii niewidomych
OKAZ

osób z zw rok iem  odzyskanym.

Czy rzeczywiście widzimy to wszystko, 
o czem z taką wiarą niezachwianą twierdzi
my, że widzimy? Czy, patrząc na świecę, 
stojącą na mojem biurku, rzeczywiście widzę 
jej barwę białą, powierzchnię gładką, kształt 
cylindryczny, odległość ode mnie i t. d.? 
Nie mamy chyba ani powodu ani potrzeby 
podawać w wątpliwość świadectwa naszego 
wzroku, istotnie postrzegamy okiem wszyst
kie cechy wymienione świecy; co większa, 
ufając zdrowemu rozsądkowi, jesteśmy nawet 
w tym wypadku w najzupełniejszej zgodzie 
z filozofami i psychologami wszelkich szkół. 
Inna rzecz, jeżeli przejdziemy do genezy na
szych postrzeźeń wzrokowych, do sposobu ich 
powstawania. Gdy bowiem jedni psycholo

gowie nie tylko rozróżnianie światła i barw, 
lecz nadto i postrzeganie stosunków prze
strzennych (wymiarów, kształtów, odległości) 
przypisują wrodzonej zdolności naszego na
rządu wzrokowego, nie widząc zatem żadnej 
różnicy zasadniczej między okiem noworodka 
a okiem człowieka dorosłego, inni za właści
wą czynność oka uważają jedynie percepcją 
światła i barwy, wszelkie inne funkcye oka 
rozwiniętego za pochodne, wtórne, nabyte 
i mające źródło swe we wrażeniach, innych 
zmysłów, mianowicie : dotykowego i mięśnio
wego, których dane drogą nieustających do
świadczeń kojarzą się z danemi czystego 
wzroku w jedną złożoną całość. Spór dwu 
tych kierunków — natywistycznego i empi
rycznego — trwa już przeszło dwa stulecia, 
a jakkolwiek teorya empiryczna stała się już 
wyznaniem większości uczonych, nie ma na
dziei rychłego rozstrzygnięcia tego sporu na 
wyłączną jej korzyść. W kwestyi bowiem 
tak zawiłej, jak percepcja wzrokowa, analiza 
psychologiczna oparta wyłącznie na obserwa- 
cyi wewnętrznej, nawet najdokładniejszej, 
nie wystarcza; na doświadczeniu zaś, które 
jedynie mogłoby nam dać stanowcze w tym 
względzie wyniki, dla dobrze zrozumiałych 
przyczyn, oprzeć się nie może. Na szczęście, 
a raczej na nieszczęście, natura samu urzą
dza dla nas tego rodzaju eksperymenty, ttą 
istoty ludzkie, których oczy z powodu wro
dzonych ułomności nie są w stanie przepuścić 
ani jednego promienia świetlnego lub ledwo 
światło odczuwają, którym jednak nowoczes
na medycyna usuwa czasami przeszkody wro
dzone i przywraca możność korzystania'z na
rządu wzrokowego. Otóż na takich osobach 
możemy śledzić rozwój stopniowy postrzeźeń 
wzrokowych, które — jak dotychczas — prze- 

| mawia za słusznością teorji empirycznej. 
Tak więc rozstrzygnięcia omawianego sporu, 
a zarazem zagadnienia kapitalnej doniosłości 
filozoficznej, oczekiwać należy nie od filozo
fów lub psychologów, lecz od okulistów, na
turalnie fizyologicznie i psychologicznie od
powiednio wykształconych. Materyał do
tychczas zebrany jest bardzo skąpy; z tego 
powodu każdy przypadek nowy i zadowalnia* 
jąco opracowany powinien być witany, jako 
cenny nabytek. Między innymi, W. Uhthoff, 
profesor oftalmologii we Wrocławiu, ogłosił 
niedawno trzy przypadki, dotyczące omawia
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nej kwestyi, z których dwa poniżej podaje
my ').

Jeden przypadek dotyczy 37-letniej panny, 
fizycznie dobrze rozwiniętej i zdrowej, obda
rzonej wcale dobrą inteligencj ą, i posiadają
cej powieki, lubo prawidłowo rozwinięte, ale 
niezwykle małe, zaś zamiast gałek ocznych : 
z lewej strony — guzik wielkości grochu, bar
wą przypominający twardówkę, bez śladu 
rogówki, z prawej — guzik nieco większy 
z czarną nieforemną plamką w środku, odpo
wiadającą rogówce. Mamy tu więc ledwo 
zaczątki oczu, ułomność, oczywiście, nieule
czalną Chora nie odbierała nigdy żadnych 
wrażeń świetlnych i obecnie dotknięta jest 
zupełną ślepotą. Nie tylko o barwie, lecz 
oraz o świetle i ciemności nie ma zgoła wyo • 
brażenia; jeżeli odróżnia jasny dzień od ciem
nej nocy, zawdzięcza to jedynie towarzyszą
cym okolicznościom zewnętrznym; gwarowi 
życia codziennego, zachowywaniu się otocze
nia i t. d , w braku zaś ich czucie samo nigdy 
by jej nie dawało żadnych w tym kierunku 
wskazówek, tak iź sypiałaby w dzień i czu
wałaby w nocy. N a pytanie, czy się wszyst
ko jej przedstawia „czarno” przed oczyma 
czy też w postaci „szarej mgły”, nie umie 
odpowiedzieć, zgoła niepodobna z nią w tym 
względzie się porozumieć. — Przypominanie 
i poznawanie odbywa się u chorej bądź za 
pośrednictwem wyobrażeń słuchowych, o ile 
dotyczy osób i niektórych zwierząt, bądź za- 
pomocą wyobrażeń dotykowych, o ile dotyczy 
zwierząt niemych i przedmiotów martwych. 
Nigdy zaś, wspominając ludzi obcych, nie 
myśli o ich powierzchowności, jak broda, wło
sy, nos, usta i t. d. Zapytana, jak sobie wy
obraża wygląd człowieka, odpowiada : „wyo
brażam sobie dziecko, którego się często do
tykałam, i powiększam je sobie w myśli”. 
W  podobny sposób tworzy sobie pojęcie du
żego drzewa, mianowicie : wyobrażając sobie 
małe dziecko, dobrze jej znane z dotyku, 
i powiększając je w myśli; myśląc znowu 
o pewnej liczbie takich drzew, dochodzi do

')  W ei‘ere Beitrage zum Seaenlernen blind- 
geborener und spater m it E rfolg  operierter Men- 
schen eto. etc. von Prof. W. IJhthoff in Breslau 
(Zeitschrift f  Psychologie u Physiologie d. Sin- 
nesorg., 1897, Ileft 3, u 4, p. 197— 241).

pojęcia lasu. Ciekawe są pojęcia estetyczne 
| pacyentki. O piękności przedmiotu sądzi 

przedewszystkiem z złożoności jego kształ 
i tów oraz przypuszczalnej wielkości łożonej- 

na jego wykonanej pracy; gdy się jej daje da 
ręki górny koniec cokolwiek złożonego zwier- 

I ciadła ocznego, przyjmuje go za bardzo ład
ną broszkę, „gdyż tyle w niej misternej robo
ty”. Natomiast o piękności lub brzydocie 
oblicza ludzkiego nie umie wydawać sądu 

i wyłącznie na podstawie czucia, a na czynioną 
! jej uwagę, źe gładka twarz młodzieńca po

winna przecież i jej się wydawać ładniejszą 
I od pomarszczonej twarzy starca, odpowiada, 
i że jednak muszą istnieć i stare ładne twarze, 

źe wreszcie nie pojmuje, dla czego jedno 
oblicze miałoby być ładniejsze lub brzydsze 
od drugiego. — Słuch ma bardzo muzykalny 
i lubi piękne melodye; ocenia jednak odległo
ści zapomocą słuchu bardzo niedokładnie; za 
to wskazuje względnie dobrze ręką kierunek 
słyszanego szmeru. Również dobrze określa 
jednostki miary przy pomocy obu rąk. Cho
ra jest niezwykle wrażliwa na zbliżenie się do 
wysokich przeszkód, np. do ściany. „Czuję, 
powiada, jak gdyby powietrze gęstniało.” 
Bliżej atoli swego uczucia określić nie może. 
Przy poznawaniu przedmiotów nie kieruje się 
smakiem i powonieniem więcej od innych lu
dzi; natomiast z dotyku swego robi szeroki 
użytek. Chora uczyła się pisma wypukłego 
i czyta wcale biegle przy pomocy palców. 
„Jednak—powiada — nigdy sama chętnie nie 
czytałam; daleko lepiej zapamiętywałam 
treść, słuchając, kiedy mi inni na głos czy
tali, aniżeli czytając sama przy pomocy doty
ku; muszę bowiem, w ostatnim przypadku, 
zbyt wiele myśleć o rzeczach ubocznych (np. 
jak się litery wyczuwają, co oznaczają it .  d.), 
co mi znacznie utrudnia zachowanie treści 
w pamięci.”— Pacyentka posiada bardzo roz
winięte uczucie strachu, wstrętu i odrazy 
względem pewnych przedmiotów ze świata 
zewnętrznego. Ma np. wielki wstręt do my
szy, a objaśnia go tem, że przed laty dostała 
jej się do rąk niespodzianie martwa mysz. 
Również czuje odrazę do niektórych owadów 
większych, z którymi przedtem się stykała. 
Z drugiej znowu strony, wyobrażenie węża 
nie budzi w niej żadnego uczucia przykrego, 
gdyż nigdy jeszcze o wężu nie myślała, nie 
zna żadnego, nie wie, jak jest zbudowany,
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lubo słyszała o istnieniu złych i czasami na
wet jadowitych zwierząt.
•  W drugim przypadku, o którym obecnie 
chcemy pomówić, mamy 5-letniego chłopca, 
dotkniętego wrodzoną obustronną, kataraktą, 
umożliwiającą tylko bardzo słabe widzenie, 
mianowicie: percepcyą światła oraz barw 
czerwonej, błękitnej i zielonej w większych 
przedmiotach, tudzież postrzeganie ruchów 
dużych przedmiotów z najbliższej odległości. 
Szczegółowe badanie wykazało, co następuje. 
Gdy mu pokazano w ogrodzie kwiat barwny 
lub liście zielone, nazywał je właściwem mia
nem; atoli wprowadzony napowrót do pokoju 
już nie poznawał rzeczonych przedmiotów, 
również nazywał kwiatami inne barwne rze
czy, pokazywane mu w ogrodzie; zkąd wypły
wa, źe jedynie świadomość znajdowania się 
w ogrodzie podsunęła mu myśl o kwiatach 
i liściach. Doprowadzony do rzeki, nazywał 
ją  trafnie „wodą”, ale dopóty, dopóki jasne 
odbicie powierzchni wody dochodziło do jego 
oka, w przeciwnym razie nie poznawał jej. i  

Poznawał tuż przy nim stojącą dziewczynkę 
w białym fartuszku, ale i mężczyznę w bia
łym fartuchu też nazywał „dziewczynką”. 
Te i tym podobne przykłady dowodzą, że 
chłopiec sądy swe opierał jedynie na ze
wnętrznych warunkach towarzyszących, nie 
posiadając właściwej władzy poznawania 
przedmiotów zapomocą wzroku. W kilka 
dni po szczęśliwie dokonanej operacyi rozpo- j  

częto badanie wzroku. Chłopiec nie był w sta
nie rozpoznać wzrokiem żadnego z przed
miotów, dobrze mu znanych drogą dotyku. 
Piłka, trąbka i t. p. rzeczy, któremi się ; 
w ostatnich czasach bawił z zawiązanemi 
oczyma lub po ciemku, są mu całkiem obce: 
musi je na nowo obmacywać i rozważać, 
i wtedy już na pierwszem posiedzeniu udaje J  

mu się po pewnem ćwiczeniu rozpoznawać j 
wzrokiem i właściwie nazywać niektóre ! 
przedmioty, np. trąbkę. Po 3 dniach daje 
się zauważyć znaczny postęp. Zapałka, pu- j  

dełko od zapałek, talar, ołówek i klucz zosta
ją trafnie rozpoznane; obok tego wszakże 
widzimy jeszcze absolutną niemożność pozna 
nia okiem przedmiotów po raz pierwszy po
kazanych, jakkolwiek dotykowi doskonale 
znanych. Jeszcze w pięć dni później nie J 
poznaje wzrokiem pewnych przedmiotów już j 
przedtem widzianych i obmacywanych. Zmu- I

szony atoli do dokładniejszych nad nimi stu- 
dyów, np. pytany : „jaka jest długość przed
miotu?”, „który koniec jest grubszy, który 
cieńszy?”, „jakiej jest barwy?”, zaczyna je 
badać okiem, bacznie się przypatruje to jed
nemu to drugiemu końcowi i trafnie określa 
pojedyńcze cechy, dochodząc tą drogą do do
kładnego poznania i właściwego nazywania 
przedmiotów, których zrazu nie był poznał. 
Wogóle postępy dziecka na drodze poznawa
nia przedmiotów wyłącznie zapomocą wzroku 
są względnie szybkie, przyczem uwaga ma 
znaczenie niepoślednie. Ale nawet po dłuż
szym czasie chłopiec okazuje niemożność na 
tychmiastowego poznania samym wzrokiem 
przedmiotów dobrze jego dotykowi znanych, 
przy każdym nowym przedmiocie wymagając 
nauczania oraz sprawdzania wrażeń wzroko
wych zapomocą dotyku. Również łatwo zbi
jają go z toru zmiany wprowadzane do wa
runków doświadczeń, np. zwracanie pudełka 
nie stroną szeroką, lecz wązką i t. d.

W pewien czas po operacyi postawiono 
chłopca przed dużem lustrem. Zrazu nazwał 
je „piecem”, wreszcie po dłuższem przypa
trywaniu się zapytany, co widzi, odpowiada : 
„chłopca”. — „Może dziewczynkę?” — „Nie, 
chłopca.? — „Co to za chłopiec?” — „Nie 
wiem, odpowiada, nie znam go.” Na rozkaz 
pokazuje nos i oczy obrazu oraz inne części 
jego ciała, przyczem napotyka taflę zwiercia
dlaną. „Nie ma go w pokoju” powiada sam 
przez się. Prowadzony do krawędzi lustra, 
nie widzi nikogo, wraca więc sam na miejsce 
pierwotne, aby znowu zobaczyć „chłopca”, 
który zaczyna go mocno interesować. Na  
wezwanie próbuje go bić, ale napotkawszy 
znowu taflę, powiada: „Chłopca nie ma 
w pokoju”. Na pytanie: „może ty sam jesteś 
w lustrze?” odpowiada: „nie”. — „Czy można 
widzieć się w lustrze?” — „Moja matka widzi 
się w lustrze.” — „A czy ty sam nie możesz 
się widzieć w lustrze?” — „Nie, odpowiada, 
jestem zainały.” Pokazuje się, źe matka 
jego posługuje się ma,lem lusterkiem wiszą- 
cem na ścianie, do którego chłopiec sięgać 

J  nie może. N a następnych posiedzeniach 
z dużem lustrem ciągle utrzymuje, źe „to nie 
może być lustro, lecz okno, lustro bowiem 
nie może być tak duże”. Natomiast nazywa 
on później właściwie mniejsze lusterko, które 
mu dają do rąk. Próby z lustrem zostają
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powtórzone po 5 dniach. Znowu nazywa je 
oknem, a odbicie własne— „chłopcem”. Po
kazuje pojedyncze części obrazu, nie daje się 
atoli nakłonić do rozmowy z nim. Biorą 
chłopca za głowę i poruszają nią przed lu
strem tam i napowrót; malec to spostrzega 
i powiada : „poruszam się”, przeczy jednak, 
aby się sam w lustrze ruszał. Próby robio
ne w następnych dniach nie wykazują postę
pów. Dopiero po dwu tygodniach malec 
zdradza większy pochop do wynurzeń, i dziś 
wszakże nazywa jeszcze duże lustro oknem. 
„Czy ty jesteś chłopcem w lustrze?”— „Nie.” 
„Ależ on robi to samo co i ty.” — „On za 
mną to wszystko powtarza.” Na rozkaz 
woła „chłopca” i zapytuje o imię. Nie otrzy
mując odpowiedzi, nie daje się żadną miarą 
nakłonić do dalszych pytań. Zapytany: 
„jak się chłopiec nazywa?” odpowiada odra- 
zu : „Hugo” (jego własne imię). „Więc to 
ty sam jesteś.” — „Nie, powiada, to nie ja, 
jest wielu chłopców, którzy się nazywają 
„Hugo”. Jeszcze raz usiłuje rozmaitymi 
sposobami chwycić chłopca w lustrze, a na
potykając taflę, znowu twierdzi, źe „go tam 
nie ma”. Sięga za lustro, a nic nie znajdu
jąc, poraź pierwszy wypowiada przekonanie, 
że „on siedzi w ramie drewnianej”. Po dłu
giem nauczaniu, gdy mu się pokazuje, że 
„chłopiec” w lustrze jednak robi zawsze to 
samo co on, przyznaje wreszcie : „tak, to ja  
jestem”. Po chwili wszakże znowu jest prze
konany, że ma przed sobą obcego, i widocz
nie sobie sprawy nie zdaje z własnego odbi
cia w lustrze. Teraz następuje okres ciąg
łych wahań, zależnie od tego, jak się sam 
zachowuje, t. j. czy wykonywa ruchy przed 
lustrem czy też stoi nieruchomo, wreszcie 
utrzymuje stale : „gdy robię tak (t. j. poru
sza ramieniem przed lustrem), wtedy to ja 
jestem; gdy nie robię tak, wtedy to jest inny 
chłopiec”. Jeszcze w 10 dni później uznaje 
w własnem odbiciu obcego „chłopca”, i tylko 
bardzo stopniowo nabywa przeświadczenia, 
źe widzi samego siebie w lustrze, po części 
drogą ustawicznych ćwiczeń, po części skut
kiem posługiwania się mniejszem lusterkiem, 
które jako takie poznaje i o którem wie od 
matki, że się można w niem widzieć.

Zaznaczyliśmy wyżej, że pacyent jeszcze 
przed operacyą rozróżniał barwy: czerwoną, 
błękitną i zieloną, co prawda, w dużych

przedmiotach. Owóź już na pierwszem po
siedzeniu po operacyi, nauczył się szybko 
poznawać te barwy i w małych przedmiotach; 
tylko o barwie żółtej twierdził, że nie wie, co 
oznacza. Wszakże jednokrotne nauczanie 
wystarczało, aby raz na zawsze utrwalić 
w jego umyśle to nowe wyobrażenie. Pa
cyent umie liczyć do 30 i przy pomocy doty
ku podaje dokładnie liczbę przedmiotów. 
Na drugiem jednak posiedzeniu nie umie sa
mym wzrokiem liczyć rozpostartych palców 
wyciągniętej ręki, lecz musi je palcem włas
nym jeden po drugim wskazywać (nie doty
kać!) i jednocześnie na nie spoglądać. Nawet 
gdy liczba palców wynosi 2, nie może sobie 
radzić samym wzrokiem. Widzi dobrze, czy 

j  palce są rozpostarte czy nie, ale pojąć liczby 
2 jedynie przy pomocy oczu nie jest jeszcze 
w stanie. Również nie może przeliczyć za
pałek ułożonych przed nim na ciemnem tle, 
ale radzi sobie prędko, jeżeli mu się pozwala 
wskazywać palcem każdą pojedynczą zapał
kę i jednocześnie spoglądać na nią. Przy- 
tem sam wyznaje : „nie mogę liczyć oczymar 
lecz tylko palcami”. Po całym szeregu me
todycznych ćwiczeń udaje mu się wreszcie 
liczenie zapałek, przedzielonych od siebie,- 
wyłącznie zapomocą wzroku, jest nawet 
w stanie podać liczbę zapałek, w jego obec
ności na krzyż układanych, lubo z niejaką 
niepewnością; jeżeli jednak ma do czynienia 
z kupką zapałek już ułożonych na krzyż,, 
wzrok odmawia mu posłuszeństwa.

N a drugiem posiedzeniu podają pacyento- 
wi talar na czarnem tle; chłopiec widzi mo
netę, bo wskazuje ją palcem, ale nie umie jej 
nazwać. Pytany, czy rzecz jest okrągła, od
powiada: „nie, nie jest okrągła”, ale po ob
macywaniu monety, wnet ją sam nazywa 
„okrągłą”. Również jajko określa wzrokiem 
jako „nie okrągłe”, zaś przy pomocy czucia 
skórnego, jako „okrągłe”. Następującego 
dnia znowu popełnia błędy w tym kierunku, 
ale niezwłocznie prostuje błąd po wzięciu 
przedmiotu do rąk. Po dłuźszem a ustawicz- 
nem ćwiczeniu udaje mu się rozpoznać wzro
kiem prawdziwy kształt małej czworokątnej: 
skrzynki, a nawet dokładnie wskazuje cztery 
kąty skrzynki. Znacznie wolniej chłopiec 
nabywał zdolności ocenienia odległości trzy
manych przed nim przedmiotów. Jeszcze 
po miesiącu miał niepewność pod tym wzglę
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dem: w wysokim stopniu przy ocenie więk
szej odległości, w mniejszym stopniu, jeżeli 
przedmiot znajdował się o tyle blizko, że go 
chłopiec mógł ujmować rękami.

Jakkolwiek już przy pierwszych próbach 
chłopiec okazywał żywe zainteresowanie świe
żo nabytą zdolnością, jakkolwiek zaraz się 
nauczył omijać większe przeszkody przy po
mocy samego wzroku, jednak jeszcze na trze- 
ciem posiedzeniu widać było, źe, pozostawio
ny samemu sobie w obcym pokoju, mało lub 
wcale nie posługiwał się oczyma. Obmacy
wał przedmioty, poruszał je, przykładał do 
uszu czasami, ale nigdy do oczu. A prze
cież, energicznie przynaglony do posługiwa
nia się oczyma, dość znośnie się przy ich po
mocy oryentował. Oczywiście tedy wolał 
jeszcze oryentować się na sposób dawny, ani
żeli posiłkować się świeżowróconym zmysłem, 
z którego korzystania musiał się z takim mo
zołem uczyć.

D-r A . Orosglik.

0 IZOMORFIZMIE.

(Dokończenie).

Analogia chemiczna jednakowo krystalizu
jących się związków polega albo na izomor
fizmie pierwiastków, albo na ich jednakowej 
wartości chemicznej, albo też tylko na jedna
kowej liczbie atomów. Dopiero tam, gdzie 
zachodzi izomorfizm w pierwotnem i ścisłem 
znaczeniu tego wyrazu widzimy wszystkie te 
warunki jednocześnie obok podobieństwa 
w reakcyach chemicznych.

Przykłady przytoczone dowodzą, że istnie
je znaczna liczba związków, różniących się 
pod względem chemicznym, a jednak krysta
lizujących jednakowo.

Ale znamy równie liczne szeregi ciał, któ
re jeszcze bardziej gmatwają Mitscherli- 
chowskie pojęcie izomorfizmu, gdyż pomimo 
analogii w składzie chemicznym, jednako
wych własności fizycznych i bardzo zbliżonej 
postaci kryształów, należą do rozmaitych 
układów krystalograficznych. Jeżeli mówi
my : „dwa ciała krystalizują się jednakowo”,

J  to się rozumie, że należą one do tej samej 
grupy symetryi, tymczasem bywają wypadki, 
w których ciała te nawet jednym układem 
objęte być nie mogą. Widzimy to na krze
mianach ESi 0 3 . Minerały te, bardzo roz
powszechnione i duże mające znaczenie 
w przyrodzie, stanowią grupę piroksenu i am- 
fibolu. Jedne z tych krzemianów krystalizu- 

! ją się w rombowym, drugie w jednoskośnym,
] inne wreszcie w trójskośnym układzie. Ale 

wszystkie pirokseny, pomimo rozmaitych 
| układów krystalograficznych, zawsze mają 
’ kąt pryzmatu wynoszący 87°, a wszystkie 

amfibole — 124°. Pomiędzy innemi kątami 
kryształów każdego z tych dwu szeregów 
istnieją bardzo nieznaczne różnice. Np. w jed
nym piroksenie monoklinicznym kąt pomię
dzy osią pionową i skośną wynosi 89°3»’,. 
a w rombowych 90°.

Pirokseny i amfibole nie są jedynym przy
kładem w tym względzie. Podobne zupełnie 
zjawisko przedstawia hausmanit Mn3Ot 
(układ kwadratowy) i magnetyt Pe30 4 (układ 
prawidłowy). Minerały te są w bardzo wielu 
względach zbliżone i, pomimo różnicy ukła
dów, kąt piramidy hausmanitu jest 118°, 
a odpowiedni kąt kryształów magnetytu, t. j. 
kąt ośmiościanu, wynosi 109°28’.

Tak samo rozmaite feldspaty, pochodne 
naftalinu, lub sole metyliaku (nawet tak od
ległe jak szczawian i fluorek) i wiele innych 
zachowują jednakową postać, chociaż krysta
lizują się w rozmaitych układach.

Tak więc przedstawia się zbiór faktów, 
zgromadzonych pod wpływem pojęcia izomor
fizmu. Widoczna, że wobec przykładów, 
wyżej wyszczególnionych, określenie izomor
fizmu staje się nader trudnem. Istnieją nie
zaprzeczone podobieństwa, istnieją analogie, 
istnieje związek pomiędzy składem i postacią, 
ale uogólnić go w duchu zasady Mitscherli- 
cha niepodobna. W obecnym stanie wiedzy 
izomorficznemi możemy nazwać tylko takie 
ciała, które, będąc analogiczne co do składu, 
należą już nie do jednego układu krystalo
graficznego, ale do jednej i tej samej; grupy 
symetryi ‘), które posiadają jednakowe włas
ności fizyczne (łupliwość, położenie osi op-

') Patrz attykuł p. J. Morozewicza we 
Wszecbświecie z r. 1896 Nr 1 i 2.
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tycznych i t. p.) i jednakowe dwojaki. N ie
którzy dodają jeszcze warunek, aby substan- 
cye te krystalizowały się wspólnie, ale to juz 
wynika samo przez się z warunków wyżej 
podanych. Rozumie się, że ciał takich nie 
jest wiele, gdyż nawet tak zbliżone do siebie 
związki, jak sól kuchenna (NaCl — sześciany 
holoedryczne) i sylwin (KOI — sześciany gy- 
roedryczne), lub kalcyt (CaC03—romboedry 
hemiedryczne o kącie 105°5 ') i dolomit 
(CaMg(C03)2 — romboedry tetartoedryczne 
106°15’) pomimo zupełnie jednakowej posta
ci, nie są izomorficznemi.

Jak więc uogólnić szeregi tych podo
bieństw, o których była mowa?

Wiadomości nasze z mechaniki cząsteczko
wej są jeszcze bardzo niewystarczające 
w tym względzie. Jednak niektórzy wybitni 
chemicy i krystalografowie nowocześni wska
zują drogę do ich pozyskania przez systema
tyczne badania zmian, które zachodzą w po
staci kryształu, gdy do składu ciała wprowa
dzone zostają te lub inne atomy i grupy, lub 
gdy właściwości chemiczne roztworu, z które
go mają się wydzielić kryształy, będą w spo
sób rozmaity zmieniane.

Poznanie własności materyi, których wy
nikiem jest prawidłowa i symetryczna postać 
i budowa krystaliczna, jest jednym z wielu 
środków, do wyrobienia pojęć o wewnętrz
nym świecie cząsteczek i atomów; zrozumie
nie budowy kryształów w najszerszem zna
czeniu tego wyrazu jest drogą do odsłonięcia 
tajemnic mechaniki cząsteczkowej —  celu 
głównego dzisiejszej chemii i fizyki.

Kryształ jest prawidłowem zespoleniem 
cząsteczek związanych wzajemnem przycią
ganiem, które zmienia się w zależności od 
kierunku; siły działające tutaj są wynikiem 
bezpośrednim tych sił, które wiążą pokrewne 
atomy w cząsteczki. Stąd postać kryształów 
musi pozostawać w ścisłym związku ze skła
dem i budową molekuł.

Forma krystaliczna bez wątpienia jest wy
razem stosunków, jakie panują pomiędzy 
atomami w cząsteczce i pomiędzy cząstecz
kami w samej masie ciała.

, Kryształy nie są geometrycznemi figura
mi; forma ich nie jest niczem innem, jak 
tylko obrazowem upostaciowaniem wszyst
kich własności ciała; więc poprzestawać na 
geometrycznych tylko prawach krystalografii, !

na samem roztrząsaniu ich symetryi i układu 
cząsteczek, jest to pozbawić naukę jej treści 
żywotnej.

Myśli te mają najdzielniejszego rzecznika 
w osobie Mallarda. Badacz ten porównał 
nadzwyczaj liczne pomiary kątów, obserwo
wanych na najrozmaitszych ciałach krysta
licznych i odkrył fakt, który przed nim ni
czyjego oka na siebie nie zwrócił. Znalazł on 
mianowicie, że kąty przeróżnych kryształów 
we wszystkich układach nieznacznie tylko się 
różnią (o kilka stopni) od kątów, które dają 
odpowiednie kombinacye form układu prawi
dłowego. Fakt ten, obok wielu innych przez 
tego badacza zaobserwowanych, skłonił go 
do wypowiedzenia zdania następującego: 
„We wszystkich kryształach bez wyjątku 
sieć, utworzona przez środki ciężkości czą
steczek, jest jednakowa i zbliżona do sieci 
sześciennej (kubicznej). Właściwa każdemu 
skrystalizowanemu ciału odrębność polega 
na pewnej, stosunkowo nieznacznej różnicy, 
jaka zachodzi pomiędzy siecią rzeczywiście 
istniejącą w każdym krysztale i w kryszta
łach układu prawidłowego, na t. zw. hemi- 
tropiach mokularnych i na objętości cząstecz
kowej”.

Trudno ocenić doniosłość tego poglądu. 
Jest on kamieniem węgielnym wszystkiego 
tego, co dziś wiemy o krysztale.

W edług Mallarda, cala wielorakość po
staci krystalicznych pochodzi juź nie z roz
maitego układu cząsteczek, ale z różnicy ich 
właściwości. Poznanie postaci geometrycz
nej kryształu nie wyświetla więc ugrupowa
nia punktów materyalnych w przestrzeni, 
gdyż zasada Mallarda a priori je określa, 
ale prowadzi do wytłumaczenia wzajemnego 
oddziaływania cząsteczek pomiędzy sobą, 
a także pomiędzy cząsteczkami kryształu 
i roztworu, z którego ten powstaje.

Jeżeli więc widzimy, że ciała takie, jak 
KMnOł i KC104 nie tylko krystalizują się 
jednakowo, ale nawet dają mieszaniny izo
morficzne, to musimy przypuścić, że dzieje 
się to z powodu pewnych nieznanych nam 
jeszcze a wspólnych obu tym związkom wła
ściwości.

Zazwyczaj na mieszaniny izomorficzne za
patrujemy się, jako na przerastanie się wza
jemne dwu jednakowych sieci krystalogra
ficznych. Przerastanie to mogłoby się od
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bywać w takim razie w najrozmaitszych sto
sunkach ilościowych. Jednak ostatniemi cza
sy odzywać się poczęły głosy, że feldspaty, ta 
typowa grupa mieszanin izomorficznych, nie j 
są najrozmaitszemi kombinacyami albitu j  

NaaAbSigO^ i anortytu CaAl2Si208 , jak to 
zwykle mówimy, ale w całym ich szeregu da
ją się dostrzedz pewne określone typy, skła
dające się ze złączenia się tych dwu związ
ków w stosunkach stałych. Mieszaniny izo
morficzne odnoszono do tej samej kategoryi 
nieokreślonych związków chemicznych, co 
roztwory i stopy. Tymczasem najpoważniej
si chemicy teoretyczni wyrażają zdanie, że j 
stopy i roztwory są określonemi związkami 
wyższego szeregu, poczęści znajdującemi się J  

w dysocyacyi. Wobec tego, że nie układ 
geometryczny ale przymioty chemiczne czą
steczek stanowią o tej łub owej postaci 
kryształu, ze istnieją nie dowolne, ale określo 
ne typy mieszanin izomorficznych, więc i na 
te ostatnie 'należy się zapatrywać, jako na 
szczególnej natury związki chemiczne.

Gdy widzimy na płaszczyznach kalcytu 
(CaC03) osiadającą warstwę saletry sodowej 
(N aN 03) jak na swoim własnym krysztale, 
czyż możemy przypisać to zjawisko tylko jed
nakowemu ugrupowaniu cząstek fizycznych, 
lub uważać je za wynik jednakowego ugrupo
wania atomów w cząsteczkach? Wszak po
między kryształem i roztwoi’em zachodzi ści
sła pokrewność i łączność, która wzbudza 
w płynie szereg reakcyj. Więc w przytoczo- j  

nym przykładzie muszą zachodzić jakieś nie- { 
znane nam zjawiska chemiczne, chociaż kal- 
cyt i saletra według pojęć dzisiejszych są 
natury zupełnie odrębnej. Analogia składu j  

chemicznego jest pojęciem względnem i nieo- 
kreślonem; bardzo często upatrywanie jej | 
staje się zupełnie dowolnem; zresztą pogląd j 
na nią zmienia się w miarę dokładniejszego 
poznawania pierwiastków. Sód i potas do 
dziś uważane są za najbliższe do siebie pier
wiastki, a jednak ostatniemi czasy coraz wię
cej znajdujemy danych, które dowodzą, że 
sód bardziej jest zbliżony do wapnia niż do 
potasu, a potas do magnezu bardziej, niż do 
sodu.

Tak więc przedstawia się dziś sprawa izo
morfizmu. Pogląd na kryształy, jako na 
upostaciowane właściwości cząsteczek, jako 
na wynik zasobu energii wewnętrznej, jakim i

ciało rozporządza i jego składu chemiczne
go, staje się myślą przewodnią w badaniu 
stosunków, jakie zachodzą pomiędzy roztwo
rem i powstającemi zeń kryształami. Do
świadczenia na drodze tej podjęte dostarcza
ją nam coraz to ciekawszych danych z niewi
dzialnej krainy cząsteczek i atomów.

Zygmunt Weyberg.

Posiedzenie W ydziału Matematyczno-Przyrodniczego 
Akademii Umiejętności w Krakowie.

Dnia 13 mnja odbyło się posiedzenie W ydzia
łu Matematyczno-Przyrodniczego Akademii, pod 
przewodnictwem rektora D-ra Kreutza; na po
siedzeniu tem prof. Browicz przeds‘awił własną 
pracę p. t.: „0  budowie komórki wąłrobnej.”
W  pracy tej doszedł autor do następujących 
wniosków, na podstawie obrazów pochodzących 
z przypadków przekrwienia biernego i zastoju 
żółci w wątrobie:

1. Wśród miąszu ją d ra  komórki wątrobnej 
istnieje system przestworów lub kanalików, łą 
czący się z systemem kanalików w protoplazmie 
komóiki; ten zaś system je s t w bezpośrednim 
związku z międzykomórkowemi przewodami żół- 
ciowemi.

2. W stanach patologicznych spotykamy 
W systemie kanalików wśródjądrowyeh i wśród- 
protoplazmowych różnororine złogi żółciowe, 
wskutek czego musimy powyższe systemy kana
lików uważać za systemy kanalików wydzielni- 
czycb.

3. Spotykana w stanach patologicznych waku- 
olizacya ją d ra  jakoteż i protoplazmy komórki, 
je s t związana ściśle •/. obecnością owej sieci kana
lików wydzielniczych.

Z kolei Sekretarz prof. Rostafiński odczytuje 
referat prof. Niedźwieck ego o pracy d ra  
J. Grzybowskiego p. ty t.: „Otwornice warstw 
naftonośnych z okolic Krosna” . D-r Grzybowski 
zużytkował 246 próbek z różnych kopalń i głę
bokości aż do 700 m. Ma*eryal pochodził głów
nie z kopalń naftowych w Potoku, Toroszówce, 
Krościenku niżnem, oraz w małej ilości z Bobr
ki, W ietrzna, Równego, Iwonicz i i Ropianki.

Łupki menilitowe, ciągnące się pagórkowatem 
pasmem przez Krościenko, Białobrzegi, Toro- 
szówkę i Potok, są s'ropem warstw naftonośnych; 
bezpośrednie podłoże tych łupków widać tylko 
w naturalnem odsłonięciu w Krościenku, gdzie 
można zestawić następujący profil w kierunku od 
s*ropu do spągu:
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1. Piaskowce płytowate (wedf. Tietzego w ar
stwy krośnieńskie).

2 . Łupki menilitowe.
3. M argle ilaste.
4. Siwe iły 1'jpkowe.
6 . Czerwone ily.
W Krościenku skonstatowano w głębiej idą

cych szybach obecność szarych, czerwonych i si
wych łupków, z wtrąceniami jedno do dziesięcio
metrowymi piaskowców aż do średniej głębokości 
400 m , gdzie otrzymano ropę; podobnie się rzecz 
ma w P o‘oku i Toroszówce.

Z drugiego poziomu w Krościenku autor posia
da następujące sk^mien ałości: 1 ) ryby: Oto lus 
obl:quii3 Ag., Odontaspis macr .ta var. rustica 
Jaeckel, L am ra sp . i Notidanus sp.; 2) otwornice: 
Glandulina laeyigata d ’Orbigny, T runcatulina 
granosa Hant., Rotalia li‘hothamnica Uhlig, Rot. 
Soldanii d ’Orb., Cris^ellaria cum uiicostata Giimb,, 
Robulina ro tu la ta  Lam., R. gutticostata Giimb , 
Pułvinula subumbonata Giimb., Pulyinula part- 
schiana d ’Orb., Ileterostegina G rotriani Rss., 
Nummulites budensis H ant. i Orbitoides cf. stella 
Giimb.

Globigerina występuje w Krościenku i Potoku 
wyłącznie i gromadnie w poziomie trzecim ; na
stępne poziomy posiadają faunę wyłącznie z ty 
pów aglutynujących i krzemionkowych. W ar
stwy z fauną tak mieszaną, posiadają obok form 
aglutynujących także rzadko i formy w aphnuo- 
skorupowe, napotkano pod warstwami z fauną 
wyżej opisaną w trzech miejscach:

a. W  kopalni Kalinki w Potoku w głębokości 
600 m, gdzie znaleziono: Lagena apiculata Rss.. 
Nodosaria radicula L ian,, Nodosaria Kreutzii 
nov. sp., Dentalina n. sp. ind., Cristellaria ele- 
gans H., Cristellaria Kónneni Rss., Globigerina 
sp., Discorbina pusilla Ublig, T runcatulina su- 
bakneriana n. sp., tudzież Ostracoda': Bayrdia 
subdeltoidea Jon. i Cytherella sp. aff. com pressa 
Mii ust.

b. W  kopalni Dunieckiego w Toroszówce, 
w głębokości 451 w, gdzie znaleziono: Alveolina 
cf. raelo., Amphistegina subparisiensis, Numniuli- 
tes sp. aff. Leymerici, d ’Arch. i wreszcie

c. w kopalni Dunieckiego w Białobrzegach, 
w głębokości 225 m, gdzie znaleziono A m phiste
gina subparisiensis.

Te występowania spągowe dowodzą trzeciorzę
dowego pochodzenia całego kompleksu. Górne 
ogniwo (2) odpowiada bartońsko-łiguryjskim  
znanym faunom karpackim; ze względu na Num- 
m ulitcs budensis Hant. można je  z pewnem praw  
dopodobieństwem uważać za dolny oligocen, za
tem f'U na w arst głębszych byłaby górnoeoceń- 
ską. Ta fauna, złożona z 80 gatunków, ma 
26 gatunków wspólnych z oligocenem, i odznacza 
się «yłącznem występowaniem form aglutynują
cych i krzemionkowych. Najwięcej występują 
rodziny: Rlr. bdamminiuae, (gdzie rodzaj Rhab- 
dammina je s t najpowszechniejszy), Lituolinae 
z rodzajem Reophax o 5 gatunkach, Hoplophra- I

i  gmium o 5 gat. tudzież Trochammininae z ro 
dzaju Ammodiscus w 15 i Trochammina w 19 
przeważnie nowych gatunkach. Z Textularidów 
najpospolitszy je s t rodzaj Gaudryina, zwłaszcza 
w gatunku Gaudryina coniformis.

Interesujące je s t występowanie form trochospi- 
ralnych w gatunkach Hoplophragmium subturbi- 
natum, Hopl. W alteri, Hopl. immane, tudzież 
odrębnych typów w rodzaju Ammodiscus, m iano
wicie typów nieregularnie pozwijanych, ja k  Am
modiscus irregularis, glomeratus, serpens, lub 
o wydętej części prymordyalnej (w typie planispi- 
raluym ): Ammodiscus umbonatus. Trochammi- 
na ma obok typów normalnych, zwiniętych nau- 
tyloidalnie — które jednakże okazują niekiedy 
tendencyą do odwijania się (Ti ochammina litui- 
formis, vermetiformis, folium) - także i typy 
trochoidalnie zwinięte: Trochammina Olszewskii, 
heterom orpha, conglobata. Okazy przedstawiają 
niekiedy odkształcenie późniejsze, powstałe wsku
tek nacisku, objawiające się w spł szczeniu kuli
stych pierwotnie skorup, lub w powyginaniu 
ścian Deformacya taka, dokonana bez strzas
kania skorupki, da się może wytłumaczyć je j 
budową, którn pozwala skorupce zlepionej z pias
ku na przesunięcie częściowe ziarn bez rozerwa
nia spójności.

W końcu Sekretarz, prof. Ros‘afiński, z i wia
domi!, że dn. 6 kwietnia odbyła Komisya fizyo- 
graficzna posiedzenie (o którem donosił Wszech
świat w Nr 19 b. r.).

Na posiedzeniu ściślejszeni odesłano powyższe 
prace do komitetu wydawniczego oraz zatwier
dzono na członków współpracowników Komisyi 
fizyograficznej pp. d-ra A. Chramca w Zakopa
nem, Czesława Wieniawę Zubrzyckiego w Rze
szowie, d ra H. Lgockiego w Krakowie, lir. F r. 
Mycielskiego w Wiśniowej i prof. J. Pomorskiego 
w Dublanach, poczem posiedzenie zostało zam
knięte.

Z  R.

Posiedzenie 12-te Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło się 
dnia 23 września 1897 roku o godzinie 8-ej wie
czorem.

1. P rotokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

Prezes komisyi prof. d-r Hoyer w krótkich 
lecz głęboko odczutych słowach wspomniał o nie
spożytych zasługach Sekretarza komisyi ś. p. A. 
Ślósarskiego, który był jednym z je j inicyatorów 
oraz do końca życia najgorliwszych członków. 
Obecni, na wniosek p. prezesa uczcili pamięć 
zmarłego przez pows*anie.
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N astępn:e załatwione zostały drobne k*estye 
bieżące. Między innemi p. prezes pokazywał 
przysłany do Komisyi okaz rośliny, zniszczonej 
przez jakiegoś pasorzyta, k łórego określeniem 
zajął się p Zieliński.

Wybór Sekretarza odłożony >o3tal do następ
nego posiedzenia.

Następnie p. Jan  Sosnowski przedstawił rzecz 
p t. „0  najnowszych próbach tłumaczenia z ja
wisk życiowych”.

Zaznaczywszy na wstępie, że w osłatnich cza
sach z różnych stron dają słyszeć się głosy, jak o 
by w podstawie zjawisk życiowych widocznein 
było działanie jakiejś s ły, odrębnej od działają
cych w przyrodzie martwej, prelegent wyrazi! 
zdanie, że fakty istotne przem>wiają raczej na 
korzyść tłumaczenia życia mechanicznego t. j. 
opartego na prawach fizyki i chemii. Tłumacze
nie to jednak musi być bardzo oględnem ze 
względu na nadzwyczajną złożoność zjawisk, 
z jak iem i tu  mamy do czynienia; przedewszyst
kiem zaś nie powinniśmy żądać od biolog i na
tychmiastowego rozwiązania najbardziej skom pl- 
kowanych funkcyj i stanów organizmu, jak  na- 
przykład świadomość, uczuc a i t. d. Obecnie, 
zdaniem prelegenta kwestya może być jedynie 
przedstawiona w sposób następujący: jak ie przy
czyny, leżące w samej m ateryi ożywionej, warun
kują tę  energiczną wymianę małeryi i energii, | 
ja k ą  w mej zauważyć możemy. Bezpośrednio 
z tem pytaniem związana je s t kwestya, na czem 
zależy śmierć żywej zarodzi. Wspomniawszy 
w kilku tylko słowach o liypotezie Pfliigera, ma
jącej za zadanie ołpowiedź na wyżej wymienione 
pytania, prelegent załrzymał dłużej uwagę zgro
madzonych na próba;h  rozwiązania tejże kwestyi 
przez A Gautiera w dziele „Les toxines anima- 
les et microbiennes” oraz N. Czerniaka w b ro 
szurce „O postrojenji żywago wieszozestwa. Gi- 
poteza żiwych molekuł wichr e j”.

Poglądy pierwszego z nich oparte są do pew
nego przynajmniej stopnia na obserwacyach i do
świadczeniach; dadzą się one sformułować w spo
sób następujący: fermenty rozpuszczalne oraz 
toksyny sensu proprio, z których większość tutaj 
powinna być umieszczoną, niebędąc w ścisłem 
znaczeniu żywemi istotam i, posiadają jednak 
pewną organizacyą, zbliżoną prawdopodobnie do 
organizacyi osnowy komórki protoplazmatycznej, 
która je  wytwarza. Podobieństwo między fer
mentem i żywą zarodzią jest według doświadczeń 
Gautiera tak  wielkieni, że fermenty obdarzone 
są zdolnościami asymilacyi oraz reprodukcyi.

Bezwątpienia kwestya nas interesująca nie je s t 
jeszcze w ten sposób rozwiązaną; nie rozumiemy 
przecież isto ty  działania fermentów. Jest ona 
jednak  uproszczona, gdyż przenosi się j ą  na 
grunt dostępniejszy na ciała prostsze, z któremi 
przytem pod wielu względami łatwiej jest mani
pulować niż z żywą komórką.

Hypoteza Czermaka je s t oparta na dość odda 
lonych analogiach. Za punkt wyjścia służy dla

autora przekonanie, że wszys kie zjawiska obser
wowane w komórce stanowią tylko różne p rze ja 
wy jednego zasadniczego procesu —  życia. Jed
ność tych zjawisk daje możność przypuszczenia, 
że i rodzaj ruchu cząsteczkowego, który je  wa
runkuje, je s t tylko jeden. Jakim więc być może 
ten ruch? — jest to kwestya oczywiście pierwszo
rzędnego znaczenia. Rozglądając się w przyro 
dzie martwej, Czerniak dochodzi do przekonania, 
że istnieje w niej jeden tylko rodzaj ruchu, który 
przedstawia pewne analogie z procesami życiowe- 
mi —  jest to ruch wirowy. Zaznajomiwszy czy
telnika pokrótce z tem zjawiskiem na zasadzie 
prac Helmlioltza, Thomsona i Weyliera, Czerniak 
przechodzi do wyłożenia swej hypotezy. Z d a
niem jego koloidy— a z nich składa się protoplaz- 
ma żywa — utworzone są z cztiseczek połączo
nych w nici oraz siatki. Grupy atomowe w czą 
steczkach tych są włożone dość luźno; przestrzeń 
między niemi wypełniona je s t wodą z roZpuszczo- 
nemi w niej ciałami. Trzytem woda nasiąkająca 
cząsteczkę, również i tworząca bezpośrednią jej 
powłoczkę, znajduje się w stanie pośrednim, zda 
niem autora, między tw ardą wodą w kryształach 
i płynną w rurkach włoskowatycli. Grupy ato 
mowę składające cząsteczki żywej zarodzi znaj
dują się w ruchu wirowym; na zasadzie praw 
tegoż ruchu oddziaływają one na otaczający płyn, 
którego cząsteczki, będąc wciągnięte w wir, bez 
przerwy cyrkulują między grupami atomowemi 
w molekule żywego białka. Przytem małe czą
steczki bez przeszkody mogą przebiegać przez 
ów wir, gdy tymczasem duże uderzają się o skla- 

1 dające go grupy atomowe i podlegają różnym 
przeobrażeniom, rozkładom, warunkując równo
cześnie zmiany w samej cząsteczce zarodzi. 
W  taki sposób powstają nowe grupy atomów, 
które albo okazują się z latnemi do danego wiru 
i sta ą się jego częścią składową, lub też zostają 
zeń wyrzucone; — mamy w ten sposób wyjaśnio
ne procesy asymi'acyi i dezasymilacyi w żywej 
protoplazmie.

Zjawisko rozmnażania autor stara się tłum a
czyć powstawaniem pośrodku wirów jajowatych 
zgrubień, które obserwował Weyher. Czermak 
przeprowadza analogią między tem zjawiskiem 
oraz powstawaniem punktów węzłowych w s a u 
nie drgającej i przypuszcza, że tym sposobem 
wirująca cząsteczka może rozpaść się na dwie.

Nie wdając się w próby objaśnienia na wyżej 
wymienionych zasadach niektórych poszczegól
nych zjawisk życia komórki, prelegent zwrócił 
tylko uwagę na tłumaczenie Czermaka przecho
dzenia zarodzi od życia utajonego do jawnego, 
oraz na jego pojęcia o budowie idyoplazmy.

Częs‘o obserwowany fakt, że w komórce wy
suszonej przerywają się procesy życiowe, w sprzy
jających zaś warunkach, a mianowicie w obecno
ści wody zaczynają się nanowo, autor tłumaczy 
właśnie w ten sposób, że w miarę zmniejszania 
się ilości płynu wewnątrz-cząsteczkowego, grupy 
atomowe zbliżają się, poczynają silniej się przy-
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ciągać i ruch wirowy ustaje; konfiguracja jednak 
atomów pozostaje taka, że przy ponownem n a
siąknięciu wodą oraz dopływie energii zzewną‘rz 
ruch ten może zacząć się znowu. Przytem  za
cząć się on może tylko w pewnym określonym 
kierunku i w pewnych określonych warunkach, 
ja k  to autor usiłuje wytłumaczyć na rysunku 
schematycznym.

Idyoplazma, czyli część zarodzi przenosząca 
cechy gatunku z rodziców na potomstwo, stanowi, 
zdaniem Czermaka, kombinacyą różnorodnych 
cząsteczek-wirów, posiadających ptw ną harmonią 
ruchów, dozwalająca im wzrastać i rozmnażać się 
bez naruszenia wzajemnego ich ustosunkowania. 
Zadaniem zaś osobnikowej części zarodzi, fun- 
kyoplazmy, je s t dostarczanie idyoplazmie pew
nych określonych grup atomowych, obdarzonych 
już zapasem wewnętrznym energii. Tym sposo
bem podtrzymywany je s t wieczny ruch w idyo- 
plazmie.

Przemówienie p. Sosnowskiego wywołało ze 
strony pp. Bujwida, Majewskiego i Wojciechow
skiego kilka drobnych uwag, przyczyniających 
się do wyjaśnienia omawianej kw est)i, —  oraz 
dłuższe przemówienie prof. Hoyera, w którem 
zwracał on uwagę na znaczenie dla nauki hypo- 
tez, ale jedynie posiadających pewną faktyczną 
podstawę. Dalej ostrzegał przed nadużywaniem 
pojęcia a fomu i cząsteczki, których realnego is t
nienia wcale nie jesteśm y pewni, oraz zwrócił 
uwagę na znaczenie teoryi poznania szczególniej 
przy próbach tłum aczenia tak zawiłych zjawisk, 
ja k  życiowe.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

K R O N IK A  H U K O W A .

—  Analogia w składzie chemicznym soli wap
nia, strontu i barytu. Wiadomo od dawna o is t
nieniu analogii w składzie zarówno bezwodnych 
soli wymienionych metalów jak  i krystalizujących 
z pewną liczbą cząsteczek wody. Dotychczas 
wszakże nie orzeczono dokładnie, do jakiego 
s‘opnia analogie te  zachodzą, jakkolw iek podej
mowano w tym kierunku wielokrotne badania. 
Tak np. w roku 1857 Lenssen twierdził, że 
z trzech tych metali stront i baryt w bliższem 
pozostają pomiędzy sobą pokrewieństwie niż 
z wapniem i na poparcie tego przytoczył włas- 
nosci soli tych metalów z 30 rozmaitemi kwasa
mi. Od owego czasu znakomicie pomnożyła się 
liczba zbadanych soli i, opierając się na ich włas
nościach, podjął p. Kastle pracę stw ierdzenia 
istotnych pomiędzy niemi podobieństw. Okazało 
się przedewszystkiem, że opisane są dotychczas 
sole wszystkich wymienionych trzech m eta’ów 
z 141 kwasami. Pomiędzy temi znajdują się 34 
kwasy, których sole wapnia, strontu  i barytu 
w zupełności są analogiczne; innemi słowy, jeżeli

j  sól któregokolwiek z tych metalów z pewnym 
kwasem je s t bezwodna, to odpowiednie sole obu- 
dwu innych metali również nie zawierają wody; 
jeżeli sól zawiera np. sześć cxąst. wody krystali- 

I zacyi, to tyleż wody zawierają obiedwie inne sole 
odpowiednie. Dla 79 kwasów znaleziono sole 
analogiczne dla dwu metalów, a mianowicie albo 
sole wapnia i strontu, albo wapnia i barytu, albo 
barytu  i strontu  są w tych razach analogiczne. 

| Dla 139 kwasów znaleziono opisane tylko sole 
dwu metalów, i we wszys'ldch tych przypadkach 
również analogia zupełnie wyraźnie występuje. 
W sumie przeto z liczby 280 kwasów dla 252 
skonstatowano analogią bądź pomiędzy wszyst- 
kiemi trzem a metalami bądź pomiędzy dwurna 
z nich. Tylko dla 28 kwasów z powyższych 141, 
dla których znowu są sole wszystkich tych m eta
lów, niema analogij, lecz zauważyć trzeba, że 
wśród tych znajdują się takie sole, których 
w literaturze sprzeczne podają własności. Z po
dobnych zestawień porównywaj ących sole wapnia 
z solami barytu  i strontu, dochodzi autor do 
wniosku, że mniemanie dotychczasowe, jakoby 
bliższą była analogia pomiędzy barytem i stron
tem aniżeli pomiędzy temi dwoma metalami 
z wapniem, je s t zupełnie mylne.

(Naturw. Rundsch.).

A. L.

—  Nowy związek tlenu z fosforem. Fosfo- 
ryak  gazowy nie działa na tlenochlorek fosforu 
nawet w tem peraturze wrzenia tego ostatniego; 
gdy wszakże, ja k  donosi p. Besson, dodamy małą 
ilość bromowodoru, wówczas zachodzi reakcya 
ju ż  przy 50°; wydziela się czerwonawo żółte cia
ło i jednocześnie powstaje chlorowodór. Bliższe 
zbadanie warunków reakcyj okazuje, że i tleno
chlorek fosforu z bromkiem fosfonu daje to samo 
ciało, a reakcye przebiegają w myśl następują
cych równań:

POCI3 +  PH3 =  P20  +  3HC1 i 
P0C13 +  PH4 Br =  P 20  +  3H C 1+H  Br.

Obok tego nowego najniższego tlenku fosforu 
P 20  pow stają w drobnych ilościach inne jeszcze 
produkty, od których przez dystylacyą oddzielić 
łatwo związek P20 . Jest to lekki proszek, bar
wy pomarańczowej, który może być ogrzany bez 
zmiany powyżej 100° ; przy dłuższem wszakże 
ogrzewaniu go przy 135° pod niskiem ciśnieniem 
wydziela się zeń znaczna ilość tlenu. Pali się na 
powietrzu, lecz nie je s t samozapalny, a na stężo
ny kwas azotny działa podobnie jak  fosfor. Już 
w zwykłej tem peraturze łączy się z chlorem, 
przyczem rozpala się; również łączy się z jodem  
i z bromem Możnaby uważać ten chlorek za 
bezwodnik kwasu podfosforawego H3P 0 2 . Lecz 
nie udało się otrzymać zeń tego kwasu, tak jak  
oczekiwaćby można z równania P20 -j-3 H 2o =  
=  2H-jP02 . W zwykłej tem peraturze nie łączy 
się z wodą ani z alkaliami, a gdy ogrzewano go
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z wodą do 1 3 0 — 140° w zatopionej rurze, utw o
rzył sig fosforyak obok ma}ej ilości kwasu fosfo
rawego. Zachowuje sig zatem ten tlenek podo
bnie do tlenku azotu, który również może być 
uważany za bezwodnik kwasu podazotawego, 
lecz nie daje sig nań zamienić

(Compt. ren d ).

A. L.

—  Ślepota niebieska. Stosunkowo czgsto ob
serwowane i dokładnie już  opisane przypadki śle
poty przyrodzonej i nabytej na barwg czerwoną i zie
loną; natomiast nie znano dotychczas przypadku 
ślepoty na barwg niebieską, za której możliwością 
wszakże przemawiała teorya Younga i Helmhol- 
tza o zasadniczych trzech barwach: czerwonej, 
zielonej i niebieskiej. Obecnie luka ta  w spo
strzeżeniach dotychczasowych zostaje wypełniona, 
gdyż prof. Konig zbadał bliżej pod wzglgdem op
tycznym dziewigć przypadków takiej ślepoty. 
Dotyczą one chorych, którzy cierpieli w czgści 
na zapalenia siatkówki, w czgści na oderwanie, 
odklejenie sig siatkówki. Prof. Konig poddał 
wzrok swych pacyentów badaniu spektralnemu, 
na zasadzie którego dokładnie zostały określone 
czgści widma nieodróżniane przez owe oczy ślepe 
na barwg niebieską. Zarówno co do metody b a 
dania i trudności napotykanych tu ta j, jak  i co do 
szczegółowych rezultatów  poprzestać musimy na 
wskazaniu oryginału pracy w sprawozdaniach 
berlińskiej Akademii nauk za rok bieżący, str. 
718.

M. FI.

—  Choroby skorupiaków. W  jednym z ostat
nich numerów buletynów towarzystwa francuskie
go hodowli wodnej (Societe d’aquiculture) znaj
duje sig rozprawa p. Bouyier, profesora w m u
zeum historyi naturalnej, o chorobach skorupia
ków. Choroby te s% liczne, a niewątpliwie 
wszystkich nie znamy nawet. Główną ich przy
czyną są pasorzyty. a niektóre z tych pasorzytów 
poznano wprawdzie, ale nie posiadamy środków 
ich zwalczania, chociaż rak  oddawna już  ginie 
we Francyi i w Niemczech. W ykryto  wprawdzie 
sposoby niszczenia tych czynników chorobotwór
czych, ale nie dają one żadnych korzyści, wytę
piają bowiem nietylko cborobg, ale i pacyentów, 
a są nawet niebezpieczne i dla raków zdrowych. 
Pojmujemy to łatwo, skoro środkami temi są— 
roztwory potażowe, woda wapienna, kwas karbo
lowy.

T. R.

—  Siarka W medycynie. Pisma lekarskie 
angielskie donoszą o nowych spostrzeżeniach nad 
stosowaniem proszku siarki przy  opatrywaniu 
ran. Na powierzchni ran siarka wytwarza roz
maite produkty, jak  kwas siarkawy, kwas sia r
czany i siarkowodór. Te właśnie związki prze- 
ciwgnilne działają na rang, niepozwalając jej sig

ją trzyć pod wpływem mikrobów. Powstają te 
związki dość szybko; po kilku już  godzinach 
czuć sig daje wyraźnie zapach kwasu siarkawego 
i siarkowodoru. Obecność kwasu siarczanego 
zdradza sig swem działaniem żrącem, które, gdy 
je st zbyt bolesne, może być złagodzone przez 
dodatek gliceryny. P rzytaczają wiele przypad
ków, w których rany pod działaniem proszku 
siarki goiły sig niezmiernie prg tko.

(Rev. scientif.).

A. L.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Pierwszy kongres matematyczny między
narodowy odbył sig w Zurychu 9 —11 sierpnia 
r. b. przy licznym współudziale matematyków, 
przybyłych z różnych stron Europy i Ameryki. 
Na pierwszem zgromadzeniu ogólnem prof. Franci 
odczytał rzecz Poincarego o stosunku analizy 
czystej i fizyki matematycznej, Rudio mówił 
o celu i organizacyi migdzynarodowych kongre
sów matematycznych, Hurwitz o rozwoju teoryi 
funkcyj analitycznych. Na drugiem zebraniu

j  ogólnem Peano przedstawił treściwie zadanie lo 
giki matematycznej, Klein zaś wyłożył swój po 
gląd na treść nauczania wyższego w dziedzinie 
matematyki. Na posiedzeniach sekcyjnych p o 
ruszano w specyalnych wykładach wiele pytań 
z rozmaitych dziedzin nauk matematycznych, 
a migdzy innemi powzigto niektóre ważne wnioski 
w kwestyi pracy migdzynarodowej nad bibliogra
fią nauk matematycznych.

Szczegółowe sprawozdanie z prac tego pierw 
szego kongresu, który wykazał żywotność współ- 

| nych narad międzynarodowych nad ogólnemi 
sprawami nauki, podadzą „Wiadomości matema
tyczne” .

Nastgpny kongres ma sig odbyć w Paryżu 
} w r. 1900 podczas wystawy powszechnej.

S. D .

—  Towarzystwo Rontgenowskie. Pod tą  na
zwą zawiązało sig w Londynie pod prezydencyą 
prof. Silvanusa Thompsona towarzystwo, m ają
ce na celu wszechstronne badanie promieni Ront- 
gena. Członkowie rozdzielają pracg migdzy sobą

! tak, że gdy jedni rozpatru ją warunki powstawa- 
| nia tych prom eni, inni zajm ują sig ich zastoso

waniami; w szczególności ma przedewszystkiem 
| towarzystwo zwrócić uwagg na budowg cewy in

dukcyjnej, rury Crookesa i na inne przyrządy,. 
do wytwarzania promieni Rontgena potrzebne, 

j  Objawy te tak jeszcze silne budzą zaciekawienie, 
i a zastosowania promieni Rontgena tak są liczne, 

że nowemu towarzystwu członków zapewne nie- 
zabraknie.

T. R.
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żeniu krwi w płucu zabiera, o fizyologii cwiczeń 
cielesuych i wiele innych. A. L.

0DP0W IE0ZI REDAKCYI.

WP. H. J. W Walentynowb. Nadesłane okazy 
liś c i i gron wina zostały opanowane przez grzy
bek pasorzytniczy: Plasmopora yi^icola Berk . 
Dla ochrony winnic przed tym pasorzytem, w oko
licach gdzie tenże się ukazał, należy stosować 
zraszanie t. zw. płynem bordoskim (4 %  roztwór 
siarczanu miedzi i wapna, w równych częściach: 
2 °/0 siarczanu miedzi i 2°/0 wapna). Zraszać na
leży możliwie wcześnie z wiosny, powtarzając 
czynność kilkakrotnie, przyczem starać sig o zwil
żanie przedewszystkiem strony spodniej liścia. 
Do zraszania najlepiej używać sikawki „Syphonia” 
wyrobu M ayfartha w Berlinie (w Warszawie na
bywać można u firmy Kowalski i Trylski) Przed 
zimą zaleca się staranne zebranie liści i obcięcie 
młodszych pędów chorych winorośli i spalenie 
tego wszystkiego.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za tydzień od d. 22 do 28 września 1897 r.

(ze spostrzeżeń na staeyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

-a
.£‘S

B aro m etr 
700 m m T e m p e ra tu ra  w s t C.

'02

%

K ieru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Sum a

opadu
■

U w a g i
Cl 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn.

22 S. 43,7 43,4 44,9 ■ 9,5 14,0 11,4 15,6 8,4 79 SW5,SW«,SW5 0,0 •  dr. kilkakr.
23 c . 46.9 47,3 48,0 9,6 l3 ,o 11,0 14,3 8,0 80 SW ’,SW ’,SW 3 1,3 O p. m. kilkakr.
24  P 51,4 52,0 54,3 u ,4 15,3 15,1 17,0 10,6 83 S W IS W ’,SW 3 0,0 •  n.; «  dr. 11 — 12 a. m
25 S. 55,3 56,3 57.8 15,8 17,5 14.7 18,8 >4,1 82 SW 5,W3,SW* _ •  dr. 1— 2 1 kofo 4 p. m.
26 N. 5c),6 58,9 57,6 13,6 18,3 16,2 20,0 >3,5 80 SW,S2,S< —
27 P. 55,0 54,3 54,7 M.3 22,6 16,5 22,7 13,3 75 SW3,W’,W 3 _
28 W. 56,2 56,9 56,3 11,3 15,2 12,8 16,9 9,4 61 W 3,NW 5,0

Ś red n ia  52,'i 14.2 77 1,3

T R E Ś ć .  P. Schultz. Kartezyusz jako  przyrodnik, odczyt Schultza.— Z psychologii niewidomych 
oraz osób z wzrokiem odzyskanym, przez d-ra A. Grosglika. —  O izomorfizmie, przez Zygmunta Wey- 
berga (dokończenie). —  Korespondencya W szechświata. —  Towarzystwo Ogrodnicze. —  Kronika 

naukowa. —  Wiadomości bieżące. —  Nekrologia. —  Odpowiedzi Redakcyi.

W ydawca Sukcesorowie A. Ślósarsk ego R edaktor Br. Znatowicz

Nekrologia.

W sierpniu bieżącego roku zm arł w Upsali 
znany fizyolog, Frithjof Holmgren, który  zasłużył 
•się niemało w sprawie nauczenia fizyologii w kra 
jach skandynawskich. Urodził się w roku 1831; 
mając la t trzydzieści został adjunktem teoryi 
medycyny w Upsali, a w trzy  la ta  później p ro fe
sorem fizyologii tamże. Pracował dużo w uni
wersytetach niemieckich pod kierunkiem Briicke- 
go, du Bois Reymonda i Helmholtza, a do na j
znakomitszych należą jego prace o ślepocie b a r
wnej. Zwłaszcza pilnie opracował metodę do
kładnego rozpoznawania i odróżniania rozmaitych 
rodzajów  ślepołv barwnej. Badanie Holmgrena 
znalazły zastosowanie praktyczne przy badaniu 
wzroku urzędników kolei żelaznych. Z innych 
dziedzin opłyki fizyologicznej zajmowała go b li
żej nauka o mechanizmie ruchowym tęczówki, 
o budowie i czynności siatkówki, o topografii 
zmysłu barwnego i t. p. Ogłosił też ważne p ra 
ce o czynnościach mięśni, o oddychaniu, o krą-

,21,03B0JieH0 Hen3ypoio. B ap u ia ra , 18 ceHTaSpH 1897 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego
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WSZECHŚWIAT
TYGODNIK POPULARNY

POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

ŻAGIEL W  POSTACI

Wozy nasze, albo raczej w ogólności 
przyrządy do miejscozmienności służące 
w czasach obecnych ulegają widocznie zu
pełnemu przeobrażeniu, — pomysły coraz 
nowych welocypedów, samochodów, kolei 
w wybitny sposób cechują schyłek naszego 
stulecia. Niemniej wszakże baczną uwagę

Fig. 1. Pod żaglem.

wynalazców zaprząta komunikacya wodna; 
przybywają coraz nowe statki podwodne, 
koła i śruby okrętów okazują się już nie
dostateczne, a w miejsce nich występują 
nowe urządzenia.

DESZCZOCHRONU-

Do rzędu takich pomysłów należy i no
wy żagiel, przeobrażony w wielki parasol 
nad statkiem rozciągnięty, Ukazał się on 
w A nglii, na wodach Southhamptonu, 
a wynalazcy, pp. Percy i Pilcher z Londy
nu oraz Wilson z Dublina, są z pierwszych 
tych prób zadowoleni.

Fig. 2. Maszt pochylony.

Przy zwykłych żaglach dotychczasowych 
część pędu wiatru wywiera na nie na
cisk, dążący do przechylenia statku, a gdy 
siła ta staje się zbyt wielka w stosunku 
do pudła statku, jest on narażony na wy
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wrócenie. Niebezpieczeństwo takie wsza
kże tu nie grozi, gdy żagiel rozciągnięty 
jest nad łodzią w postaci parasola, nacisk 
bowiem wiatru, działając w kierunku do 
masztu równoległym, dąży do podniesienia 
statku w górę; ponieważ zaś maszt umie
szczony jest na osi łodzi, a ze ścianami jej 
zgoła nie ma połączenia (fig. 1), pudło stat
ku nie ulega pochyleniu. Maszt opatrzony 
jest zawiasami i daje się pochylać w dwu 
kierunkach prostopadłych, przyczem prze
suwa się w odpowiednich szczelinach, 
wsparty o ich krawędzie (fig. 2).

Żagiel ma postać eliptyczną rozłożony 
jest na rusztowaniu, przypominającym roz
kład prętów w deszczochronie.

Zwykle pochylenie żagla wynosi 45° 
względem poziomu, zmienia się zaś odpo
wiednio do siły wiatru. W edług wynalaz
ców, żagiel ten szczególniej przydatnym  
być może dla łodzi ratunkowych, pomaga 
bowiem utrzymaniu się statku na powie
rzchni fal wzburzonych.

Próby te mają być podjęte na większą 
skalę, w warsztatach bowiem Thornycrofta 
w Chiswick buduje się statek długości 40 
stóp, żaglem parasolowym opatrzony. W y
nalazcy spodziewają się, że da on rezultaty 
bardziej jeszcze zadawalniające.

Objawy astronomiom ne
na październik.

Merkury znajduje się d. 7 w największem  
swem wydłużeniu zachodniem, czyli w naj
większej swej od słońca odległości zacho
dniej, które wynosi blizko 18°. Wschodzi 
więc na godzinę przeszło przed wcshodem 
słońca, o godz. 4 min. 40. W tymże czasie 
przechodzi bardzo blisko Jowisza i jest 
z nim d. 6 w połączeniu, zaledwie o 12' od 
niego na północ usunięty. D . 5 jest w pun
kcie przysłonecznym swej drogi. W koń
cu miesiąca już tylko o pół godziny wschód 
słońca wyprzedza. — Wenus jest również 
gwiazdą poranną i wschodzi d. 1 o godz. 3, 
następnie coraz później, d. 81 już o godz. 4 
min. 20; d. 15 przechodzi przez punkt przy- 
słoneczny swej drogi, a d. 19 jest w połą
czeniu z Jowiszem, o odległość niespełna 
średnicy księżyca od niego oddalona, co da 
piękny widok dwu jasnych gwiazd w tak 
bliskiem sąsiedztwie. — Mars zachodzi 
wkrótce po słońcu, d. 1 o god. 6 min. 10,

a d, 31 o god. 5, zbliżając się do połączenia 
swego ze słońcem, które nastąpi 21 listopa
da. — Jowisz świeci rano, wschodząc w po
czątku miesiąca o god. 4 min. 40, nastę
pnie coraz wcześniej, d. 31 o godz. 3 
min. 20. — Saturn widzialny jest wieczo
rem, w początku miesiąca przez dwie godzi- 
uy po zachodzie słońca, kryje się bowiem 
pod poziom o god. 7 min. 30, w końcu zaś 
o god. 5 min. 40, w godzinę tylko po słoń
cu. —

Pierwsza kwadra księżyca ma miejsce d. 
3, pełnia d. 10, druga kwadra d. 18, nów 
d. 25. — D. 23 księżyc jest w połączeniu 
z Jowiszem, d. 24 z Wenerą, d. 25 z Mer
kurym, d. 26 z Marsem, d. 27 z Saturnem,—  
widzimy tu wyraźnie, jak przed nowiem 
jest księżyc w połączeniu z planetami po- 
rannemi, po nowiu zaś z wieczornemi

Między 19 a 25 październik ziemia 
napotyka kilka rojów meteorycznych, po
wodujących prądy gwiazd, wybiegające 
z gwiazdozbiorów Bliźniąt i Byka, który te
raz już wczesnym wieczorem ukazuje się 
na wschodniej stronie nieba.

Słońce d. 23 wstępuje do znaku Niedź
wiadka; ostatniego dnia miesiąca jest 14° 
od równika na południe oddalone.

Drobne Wiadomoóei.

—  Dochodzenie śladów atmosfery księżyco
wej. Pytanie, czy dokoła księżyca istnieje at
mosfera, niewypowiedzianie rzadka oczywi
ście, dotąd odpowiedzi stanowczej nie otrzy
mało. Obecnie jednak może rzecz ta da się 
rozstrzygnąć przy pomocy wybornych foto- 
grafij słońca, które dozwalają na powierzch
ni jego wyróżniać mnóstwo drobnych szcze
gółów. Przy częściowych mianowicie zać
mieniach słońca brzegi księżyca i wszelkie 
jego chropowatości występują bardzo czy
sto na fotografiach; jeżeli więc istnieją ja
kiekolwiek ślady atmosfery na księżycu, 
choćby tylko w kraterach lub innych zagłę
bieniach, to ślady te winny się zdradzić na 
fotografiach wywołanemi przez nie objawa
mi pochłaniania lub załamania światła. 
Zwraca na to uwagę astronomów p. Cera- 
ski; sądzi on, że jeżeli tą drogą nie zdoła
my stwierdzić istnienia atmosfery księżyco
wej, nie osiągniemy tego żadną już inną
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drogą. Jak więc zaćmienia całkowite roz- I 
jaśniają nam zagadkę atmosfery słonecznej, 
tak znów zaćmienia częściowe dostarczą, 
może pewnych wskazówek co do atmosfery 
naszego satelity ziemskiego.

T. R.

—  Komety i promienie katodalne. P. Gold
stein, znany z licznych już badań nad pro
mieniami katodalnemi, zakomunikował ob- 
serwatoryum berlińskiemu wiadomość, że 
przy pomocy tych promieni zdołał wywołać 
doświadczalnie objawy podobne do różnych 
szczegółów, jakie dostrzegamy w kometach, 
a mianowicie prądy świetlne występujące 
w głowach lub jądrach komet, oraz rozwój 
ogona, oprócz innych objawów drobniej
szych, jakie w czasach późniejszych po
znano.

T. R.

—  Meteorologia Marsa. Przy obserwa- 
cyach Marsa, jakie oddawna już prowa
dzi p. Douglasa, w obserwatorium Lowell 
(Flagstaffe w Arizonie), dostrzegał on czę
sto pewne zamącenia wzdłuż terminatora, 
czyli linii ograniczającej część oświetloną 
tarczy planety. Sądzi on, że są to smugi 
chmur, roz wijące się w chwili zachodu 
słońca; chmury te gromadzą się podczas nocy, 
warstwa ich staje się grubsza i wznoszą się 
do znacznej wysokości. — Dalsze badanie 
tych obłoków rozjaśni może niektóre z kwe- 
styj spornych, dotyczących objawów, na 
powierzchni Marsa dostrzeganych.

T. R.

Roślinność źródeł gorących. Niższe orga
nizmy roślinne rozwijać się mogą w tempe
raturze stosunkowo wysokiej, dochodzącej 
nieledwie do punktu wrzenia wody; wie
dziano o tem już ze spostrzeżeń dawniej
szych, a obecnie potwierdził to p. Bradley 
M. Dawis, który zbadał florę źródeł gorą
cych w Yellowstone-Park w Stanach Zje
dnoczonych, a sprawozdanie ze swych po
szukiwań ogłosił w piśmie amerykańskiem 
„Science ” Przekonał się on, że w źró
dłach tych, których temperatura dochodzi 
do 80° i 92° C, utrzymuje się roślinność 
obfita, złożona przeważnie z wodorostów, 
tworzących żółte lub zielone skorupy i bło
ny, rozpościerające śię na ścianach zagłę
bień, któremi przepływają strumyki gorące. 
W  wodach chłodniejszych, posiadających 
temperaturę 40° do 50° występują wodoro
sty barw bardziej urozmaiconych, czerwo

ne, brunatne, zielone. W wodach zaś 55° 
do 65 wodorosty zielone przeważają, a bar
wa staje się szmaragdową; w temperatu
rach wszakże wyższych zieleń ta blednie, 
a przy 80° przechodzi w barwę jasno-żółtą. 
W wodzie gorętszej napotykają się tylko 
włókna białe, jedwabiste, a powyżej 85° C 
już roślin żyjących nie napotykamy. W łó
kna powyższe wydają się utworzone z je 
dnorodnej substancyi galaretowatej, pokry
tej drobnemi kryształkami siarki, ale bada
nie mikroskopowe przekonywa, żesąto zbio- 
wiska bakteryj, zatopionych w substancyi 
amorficznej. Wszystkie te bakterye mają 
postać pręcików i ułożone są w szeregach 
linijnych, jedne obok drugich; w odzielnem 
włóknie rozróżnić można całe setki podob
nych szeregów, uporządkowanych w kie
runku długości włókna. P. Dayis zalicza 
je do rodzaju Beggiatoa. Inne gatunki 
napotykane w źródłach gorących, należą do 
rodzajów Phormidium, Oscilatoria, Spira- 
lina.

T. R.

—  Projekt narodowej pracowni fizycznej 
w Anglii. Za przykładem Paryża, który po
siada międzynarodowe biuro miar i wag, 
oraz Berlina, gdzie instytut narodowy 
fizyczny oddaje nauce ważne usługi, zawią
zała się i w Londynie komisya, mającej roz
patrzeć sprawę założenia podobnej praco
wni fizycznej.

Pracownia ta ma zajmować się sprawdza
niem przyrządów, przygotowywaniem i za
chowywaniem miar, mogących służyć jako 
pierwowzory czyli etalony, oraz oznacza
niem stałych fizycznych i spółczynników 
liczebnych, niezbędnych przy badaniach 
naukowych i przy robotach technicznych. 
Komisyi tej przewodniczy lord Rayleigh.

—  Mikromotoskop. Jest to przyrząd, zbu
dowany przez Watkinsa z New-Yorku, 
a polegający na zastosowaniu cynematogra- 
fu do fotografij mikroskopowych. Przy 
pomocy odpowiednich urządzeń może wy
nalazca otrzymywać na minutę około 2000 
mikroskopowych obrazów fotograficznych, 
a w cynematografie odtwarzają się kolejne 
ruchy drobnych organizmów, które przy
rząd fotograficzny uchwycił. Ułatwi to

I zapewne badanie życia w objawach jego 
najprostszych.
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WYSZEDŁ Z DRUKU

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
Tom XI V za rok 1894,

zaw iera następujące rozprawy: D z ia ł l-szy: METEOROLOGIA i HYDROGRAFIA. Spostrzeżenia m eteorologiczne,
dokonane w ciągu roku 1893. - -  A. W a ł e c k i e g o .  Wykaz spostrzeżeń fenologicznych za r. 1893 i 1894 . 
D zia ł ll-gi. GEOLOGIA Z CHEMIĄ I PALEONTOLOGIA. S t .  K o n t k i e w i c z a .  Krótkie sprawozdanie z badań  
geologicznych w gub. kieleckiej. —  S t .  D o b o r z y ń s k i e g o .  Z łoża m inerałów  na wapieniu podstawowym  
t przyczynek do w yjaśnienia sposobu pow staw ania źró d e ł wód żelazistych w  okolicach Lublina. —  A. S I ó s a r«  
s k i e g o .  Zw ierzęta zaginione (dyluw ialne). —  D z ia ł lll-c i. BOTANIKA i ZOOLOGIA. K D r y m m e r a .  Sprawo
zdanie z w ycieczki botanicznej do powiatu węgrowskiego w r. 1893 i 1894. —  F. K w i e c i ń s k i e g o .  Roślin
ność gminy Hańsk powiatu w łodaw skiego. — F. B ł o ń s k i e g o .  Przyczynek do flory grzybów Polski. —  
A . M i s s u n a .  Spis roślin, zebranych w pow dziśnieńskim w r. 1893 i 1894 .— M. T w a r d o w s k i e j .  Spis 
roślin zebranych z Szemetowszczyzny i z Weleśnicy w latach 1893 i 1 8 9 4 .—  B. E i c h I e r  a. Materyały do flory 
wodorostów okolic Międzyrzeca. —  J. P a c z o s k i e g o .  Dodatek do spisu roślin, zebranych w pow. dubieńskim  
gub. w ołyńskie j, oraz Przyczynek do historyi badań flory kra jow ej. —  L. F. H i I d t a. Żuki czyli gnojowce kra jow e  

Tom XIV Pam iętnika Fizyograficznego opatrzony jest 10-ma tablicam i rysunkdw litogr. i 2-m a drzeworytam i. 
Prenumeratę na t. X V  w ilości rb. 5, a z przesyłką, 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod 

adresem Wydawnictwa Pamiętnika Fizyograficznego, Krakowskie Przedmieście. 66.

Wyszedł z pod prasy

Erazma Gajewskiego

SłoWnik ijaztoisk zoologicznych i botanicznych •
■ ■ / ■ — POLSKICH. --------------------

* Tom I  (polsko-łaciński), in 4°, str. L X IV + 5 4 6 , na pap. wel. CENA TS. l O  kop. 5 0 .  

Tom II  (łacińsko-polski) cz. 1, str. L X + 4 6 6 , na pap. welin. CENA TS. 11.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Gcłówny sk ła d :  E . W e n d e  i  S -ka w  W a rs z a w ie .

Nakładem Kedakcyi „Prac matematyczno-fizycznych” świeżo wyszło z druku dzieło 
d-ra fil., M .  1 Z H N S T A ,  pod tyt.:

ASTRONOMIA GWIAZD STAŁYCH.
Cena rubli 3, z przesyłką 3 rs. 30 kop.; dla prenumeratorów Wszechświata rs. 2 kop. 50;

z przesyłką, rs. 2 kop. 80.

Dzieło świeżo wydane nakładem Redakcyi „Prac matematyczno-fizycznych“

E. Pascal. Raehunek nieskofrezonośeiowy,
przełożył S. DICK STEIN.

Część I. Rachunek różniczkowy. 8°, str. 265. Cena rs. 2.
Część II. Rachunek całkowy. 8°, str. 250. Cena rs. 2.

„Wiadomości matematyczne44
wychodzą zeszytami w ilości 4—6 zeszytów rocznie, z których każdy składa się z 2— 4 
arkuszy druku w ósemce. Prenumerata roczna w ilości rubli 3 w Warszawie, rubli 3 
kop. 60 z przesyłką do innych miejscowości, przyjmuje księgarnia Gebethnera i Wolffa 

w W arszawie (Krakowskie Przedmieście n-r 15).

Jl03B0jeH0 UcH3ypoio. BapmaBa, 18 ceHTflOpa 1897 r. Warszawa Druk Emila Skiwskieffo


